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I n t rodução: Quadros, con-
textos e finalidades das
práticas em orientação

Nos países industrializados, a profis-
são de orientador surgiu no início do
século XX. Nessa altura, a orientação
limitava-se a um «exame» assente
numa investigação de natureza psi-
cológica, visando facilitar a transição
da escola para o emprego. O modelo
dominante consistia numa associação
sujeito-profissão que se baseava,
essencialmente, nas aptidões dos
jovens. Neste contexto, o técnico era
um especialista psicotécnico que se
propunha convencer o consulente da
legitimidade dos seus conselhos.

Hoje em dia, as práticas de orientação
são, ao mesmo tempo, sensivelmente
diferentes e muito mais diversificadas.
Em primeiro lugar, já não se limitam à
questão da transição da escola para o
emprego. Fala-se de orientação ao
longo da vida e, assim, a orientação
encontrou lugar no seio da própria
escola. Com esta expressão, são referi-
dos dois tipos de fenómenos: por um
lado, a repartição dos alunos pelas
diversas vias do sistema escolar e, por
outro, diferentes actividades educati-
vas visando preparar os alunos para a
escolha de uma carreira profissional e
pessoal. Além disso, a orientação tam-
bém é concebida como um conjunto de
apoios prestados aos adultos aquando
das transições que afectam as suas
v i d a s .

Em segundo lugar, as actuais práticas
de orientação têm uma perspectiva
mais ampla do que a simples questão
da inserção e das transições profissio-
nais. O objecto daquelas passa a ser o
que Donald Super (1980) designa por
«life space career development» ( o

desenvolvimento da carreira durante
uma vida), isto é, o problema da arti-
culação dinâmica dos diferentes papéis
sociais. Em terceiro lugar, essas práti-
cas apresentam-se, em geral, menos
directivas do que o eram anterior-
mente. A ideia-chave é a de um con-
sulente capaz de se decidir autonoma-
mente. Trata-se, assim, de o ajudar a
efectuar da forma o mais exaustiva
possível a tarefa de «fazer escolhas
para a sua orientação» e a definir prio-
ridades relativamente ao seu desen-
volvimento pessoal.

Em quarto lugar, este consulente é pen-
sado como alguém que se desenvolve
ao longo da vida e que é capaz de con-
struir novas competências determi-
nadas pelas experiências que vai
vivendo. Passa-se a falar de «org a n i z a-
ção auto-formativa», de «validação
das competências não formais» e de
«balanço de competências». Em quin-
to lugar, a fronteira é, hoje em dia,
menos nítida entre actividades de for-
mação e de orientação. Assim, as práti-
cas educativas em orientação ocupam
um lugar cada vez maior nos progra-
mas escolares dos países ricos e depen-
dem tanto dos professores como dos
orientadores. Alguns estágios de for-
mação contínua incluem, simultanea-
mente, sequências de aquisição de co-
nhecimentos gerais ou de saberes-fazer
profissionais e actividades de apoio à
definição de objectivos pessoais ou
p r o f i s s i o n a i s .

Estes diferentes desenvolvimentos das
práticas de orientação parecem deter-
minados pela evolução da situação na
qual se realizam. Compreender as suas
transformações, avaliar a pertinência
desta ou daquela num dado momento,
pôr questões acerca das suas possíveis
evoluções exige, por isso, que sejam
situadas no seio das sociedades em que
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P roblemáticas e
finalidades da
orientação (1)

As práticas de orientação
evoluíram imenso a partir
do início do século XX.
Este facto explica-se pelas
transformações da organi-
zação do trabalho e pela
emergência de novas con-
cepções da qualificação
p rofissional. No entanto,
essas práticas também
dependem dos modelos
científicos utilizados no
estudo das questões de
orientação, bem como dos
objectivos éticos, políticos
e sociais que lhes são
atribuídos. Embora as
actuais ciências humanas
d e s c revam o homem de
forma diferente da que é
geralmente considerada
em termos de orientação,
os objectivos dessas
práticas mantêm-se obscu-
ros. No actual contexto
mundial, seria conveniente
re d e f i n i r essas práticas,
substituindo a questão
central da orientação que
se põe hoje em dia – como
a j u d a r cada pessoa a
realizar-se plenamente en-
quanto indivíduo isolado –
p o r uma outra – como
a j u d a r cada pessoa a
re a l i z a r a sua própria
identidade ajudando o
outro a construir a sua?

1) Este texto retoma determinados
pontos desenvolvidos em J. Guichard e
M. Huteau, Psychologie de
l’Orientation, Paris: Dunod, 2001.
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se desenvolvem. Uma análise deste
tipo pode ser realizada em três níveis:
o dos quadros ideológicos gerais, que
determinam a maneira como colo-
camos certos problemas; o dos contex-
tos económicos, técnicos, sociais e
científicos, que estruturam as questões
de orientação; e o das finalidades e dos
objectivos implícitos ou explícitos que
orientam essas práticas.

1 Os princípios ideológicos
g e r a i s

São quatro os princípios ideológicos
gerais que desempenham um papel
determinante na nossa concepção ac-
tual das práticas de orientação. São
eles, em primeiro lugar, a centralização
sobre o indivíduo, em segundo, a
responsabilidade que lhe é atribuída na
sua própria construção, em terceiro, a
centralidade da actividade profissional
na construção da sua identidade e na
integração social e, em quarto, a nossa
concepção do futuro como entidade
incerta e instável.

1.1 Acentralização sobre o indivíduo

Os primeiros psicólogos que, em
França, lançaram as bases da orien-
tação profissional - Édouard To u l o u s e
(1903) e Alfred Binet - não separavam
os problemas sociais dos problemas
individuais. Para Binet (1908), por
exemplo, a orientação profissional
devia contribuir para a construção de
uma sociedade «em que cada pessoa
trabalharia de acordo com as suas ap-
tidões reconhecidas, de maneira a que,
em relação à sociedade, não se per-
desse nenhuma parcela de força físi-
ca». Para esses autores, a razão de ser
das práticas de orientação é a realiza-
ção de uma organização social equi-
t a t i v a .

A concepão de Frank Parsons (1909) –
o «pai da orientação» nos Estados
Unidos – é um pouco diferente, encon-
trando-se mais próxima do quadro
ideológico no qual se concebem as
actuais práticas de orientação. Para
Parsons, é o indivíduo que está no cen-
tro do mecanismo e as necessidades
pessoais passam para segundo plano. A
sociedade é, assim, vista, de acordo
com o título do livro de Norbert Elias
(1987, 1991), como «a sociedade dos
indivíduos».

1.2 Descobre quem queres ser e cons-
trói-te a ti próprio

Hoje em dia, mais do que nunca, con-
sideramos cada pessoa como uma indi-
vidualidade autónoma, responsável e
capaz de independência relativamente
às configurações concretas nas quais
se encontra inserida. Essa represen-
tação leva-nos a considerar o desen-
volvimento de cada pessoa como uma
espécie de regra moral fundamental
que poderia enunciar-se da seguinte
forma: «constrói-te a ti próprio».

1.3 Realiza-te e integra-te através da
tua vocação pro f i s s i o n a l

Consideramos, também, que o empe-
nhamento numa actividade profissio-
nal é uma ocasião privilegiada para esta
auto-construção. «Construir-se reali-
zando-se através da sua própria
vocação profissional»: no século XX,
esta parece ser a forma dominante de
concepção da existência, nos países
ricos. É certo que esta norma não está
completamente generalizada. Na
primeira metade do século, tinha,
sobretudo a ver, com os rapazes e os
homens. Hoje em dia, a importância do
desemprego em numerosos países ricos
e o desenvolvimento de novas formas
de pobreza fizeram surgir a figura
social do «excluído» de cuja «empre-
gabilidade» se duvida. Põe-se, assim, a
questão da identificação de cada pessoa
pela respectiva actividade profissional.

A crise do emprego, surgida nos anos
70, foi descrita por numerosos autores
(Rifkin, 1995, 1996; Méda, 1995; Per-
ret, 1995; etc.) como o início de uma
era em que o emprego, sob as influên-
cias conjugadas dos progressos tec-
nológicos e da globalização da econo-
mia, se foi rarefazendo constante-
mente. Por essa razão, muitas pessoas
ficaram necessariamente privadas de
emprego ou foram obrigadas a traba-
lhar a tempo parcial. O trabalho
perdeu, então, a sua centralidade. Por
exemplo, Dominique Méda (1997)
recorda que o trabalho «nem sempre
foi associado às ideias de criação de
v a l o r, de transformação da natureza, de
realização própria...». E conclui da sua
análise histórica «que o trabalho não é
a única forma de realização» e que
«não é o modo essencial de se tecer as
relações sociais». Por isso, «o fim do
trabalho» (Rifkin) teria como conse-

1) P. Jarvis, coord. 20th Century
Thinkers in Adult and Continuing
Education, 2ª ed., p. 274-288.
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quência o facto de este se tornar «um
valor em vias de extinção» (Méda).
Nesta perspectiva, e a longo prazo, os
indivíduos teriam sempre necessidade
de ajuda, mais ainda do que actual-
mente, sem dúvida, mas as práticas de
orientação, tal como as conhecemos,
perderiam sentido.

No entanto, apesar das evoluções de
que é objecto, parece evidente que a
actividade profissional não pode con-
s i d e r a r-se nas nossas sociedades como
uma ocupação entre outras e destinada
a um papel menor. Apesar das análises
do tipo da de Dominique Méda, Yv e s
Clot observa que aquilo que funda-
mentalmente diferencia o trabalho das
actividades extra-profissionais é o seu
carácter «estruturalmente impessoal,
não imediatamente interessado». Refe-
re também que o trabalho propõe «a
ruptura entre as ‘pré-ocupações’ p e s-
soais do sujeito e as ‘ocupações’ s o-
ciais que ele deve executar. Só estas
lhe permitem inscrever-se num inter-
câmbio em que o lugar e a função são
designados e definidos independente-
mente dos indivíduos que os ocupam
num determinado momento» (Clot,
1999, p. 71). De acordo com Clot, é
precisamente porque o trabalho já não
ocupa a quase totalidade da existência
e que já não constitui um tipo de activi-
dade obrigatória, relacionada com o
nascimento (como nas sociedades
rurais, onde o natural era que o filho
sucedesse ao pai), que ele ocupa
actualmente um lugar tão central na
existência de cada pessoa. Passa a ser
«o objecto de uma nova procura de
realização própria que vai buscar
muita da sua vitalidade aos momentos
extra-profissionais do ciclo de vida»
(Clot, 1999, p.71).

1.4 Um futuro instável

A nossa concepção dos problemas de
orientação é também determinada por
interrogações relativas à nossa capaci-
dade para anteciparmos o futuro. Con-
cebemo-lo incerto e, frequentemente,
imaginamo-lo instável. Numerosos tra-
balhos contemporâneos (Riverin-
Simard, 1996; Boutinet, 1998; Dubar,
2000) sublinham que as «carreiras
profissionais» reflectem mais um caos
do que um «desenvolvimento voca-
cional»: formam mais raramente uma
continuidade (por exemplo, postos de
trabalho cada vez mais qualificados na

mesma empresa ou num mesmo sector
de produção). Os indivíduos são mais
frequentemente confrontados com rup-
turas nas suas vidas profissionais. Para-
lelamente, ocorrem evoluções que afec-
tam as suas vidas pessoais: as famílias
são menos estáveis, as mudanças de
região são mais habituais. Estes diversos
fenómenos de «ruptura» na vida das
pessoas foram reunidos sob a desi-
gnação comum de «transições». Como
referem Denis Pelletier e Bernadette
Dumora (1984, p. 28), as actuais práti-
cas de orientação não podem, por isso,
deixar de ensinar às pessoas «estratégias
a curto prazo» e «ajustamentos suces-
s i v o s » .

2 Os contextos

Embora os princípios ideológicos
desempenhem um papel na concepção
das questões subjacentes às práticas de
orientação, estas dependem também dos
contextos sociais nos quais são formu-
ladas. Três desses contextos parecem
desempenhar um papel fundamental:
por um lado, os da organização do tra-
balho e da formação, e, por outro, o das
problemáticas científicas que permitem
colocar essas questões de uma determi-
nada maneira.

2.1 Organização do trabalho, con-
cepções de qualificação e questões da
orientação

Num artigo publicado em 1955, mas
sempre actual, Alain To u r a i n e
descreveu três formas de org a n i z a ç ã o
do trabalho que se desenvolveram ao
longo do século XX. Acada uma delas
corresponde uma concepção particular
da qualificação profissional. As práti-
cas de orientação parecem ter sido
muito estreitamente determinadas por
essas representações da qualificação.
De facto, essas actividades parecem
i n s c r e v e r-se em três grandes modelos,
correspondendo cada um deles a uma
dessas concepções, às quais se acres-
centou, há alguns anos, uma quarta
figura, ligada ao desenvolvimento do
emprego precário.

2.1.1 O sistema profissional de traba-
lho e a orientação dirigida às profissões
A o rganização do trabalho que domina
o início do século é o sistema profis-
sional de trabalho. É um modo de pro-
dução próximo do artesanato: o traba-
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lhador deve ter «habilidade manual» e
«prática». É detentor de um capital de
saberes e de saberes-fazer que pode
adquirir através de uma aprendizagem
metódica, geralmente longa. Esse capi-
tal remete para a sua própria natureza:
é-se mecânico ou marceneiro (da
mesma forma que se «é» advogado ou
médico). O ofício contribui para a
definição da identidade individual,
sendo, por vezes, um dos principais
constituintes desta.

Sendo a aprendizagem longa, é, por con-
sequência, onerosa. A escolha de uma
profissão é um assunto sério que exige
técnicas fiáveis e aconselhamento. O
consultor é um especialista cuja ciência
é a psicotécnica. A noção de aptidão é
fundamental. Trata-se de prever, o mais
objectivamente possível, o ofício para o
qual o jovem se vai preparar e que irá
exercer durante o resto da sua existên-
cia. «O exame psicológico de orien-
tação» representa a forma clássica de
intervenção dos orientadores.

2.1.2 O «fordismo» e a orientação
dirigida aos empregos
As noções de «ofício» e de uma orien-
tação profissional baseada nas aptidões
foram radicalmente postas em causa em
numerosos sectores da produção pelas
duas invenções – relativas à org a n i z a ç ã o
do trabalho – de Henry Ford, inspiradas
em Frederick W. Taylor: em primeiro
l u g a r, a montagem e, em segundo, a
linha de produção. Esta organização do
trabalho levou a que numerosos agentes
de produção tivessem perdido os empre-
gos. Anoção fundamental deixou de ser
a de «ofício» para passar a ser de
«emprego» ( « j o b » ). A q u a l i f i c a ç ã o
ganha um novo sentido. Já não está «li-
gada ao operário»: deixa de ser definida
em função das competências adquiridas
pelos trabalhadores e passa a referir- s e
ao posto de trabalho (Dubar, 1996, p.
182): são as especificações técnicas das
máquinas que determinam a qualifi-
cação do posto de trabalho (É difícil? É
c o m p l e x o ? ) .

Nesta organização fordista do trabalho,
«o essencial da competência é a for-
mação no local de trabalho», conforme
refere Dubar (1996, p. 186). O trabal-
hador já não pode identificar-se a partir
de um ofício que o definiria de uma
forma essencial. Quando muito, é
«agente de produção», «operador». Se
mudar de emprego, a qualificação que

detém pode ser posta em causa. Neste sis-
tema de trabalho, sublinha Dubar, a iden-
tificação principal é a que estabelece a
ligação entre o indivíduo e o seu colecti-
vo de trabalho. Este constitui uma ver-
dadeira «comunidade profissional», com
a sua linguagem e as suas normas infor-
m a i s .

As observações efectuadas por Paul
Willis (1977, 1978) junto dos operários
da siderurgia dos «Midlands» con-
stituem uma ilustração paradigmática
dos traços específicos de uma «identi-
dade profissional» desse tipo no contex-
to particular desta indústria. A i d e n t i-
dade desses operários baseava-se numa
forte oposição entre «nós» (os da ofici-
na, os que «estão metidos ao barulho»)
e «eles» (os outros os «fracalhotes»). A
virilidade constituía uma dimensão pri-
mordial dessa identidade: esses
operários siderúrgicos baseavam o seu
o rgulho no sentimento de estarem a
exercer um ofício duro, que exigia força
e resistência. Consideravam o emprego
que tinham um «verdadeiro ofício», por
oposição ao trabalho de escritório e,
mais geralmente, aos «empregos de
mulheres». Esta identidade profissional
era vivida diariamente por meio de uma
« r e - o rganização» do trabalho no interior
da oficina, à margem das prescrições
formais repetidas pelos contramestres,
através de um sistema de piadas que ti-
nham por função recordar as normas e
os valores do grupo e também através de
uma linguagem particular. Paul Wi l l i s
resumiu o conjunto dessas observações
sob a designação de «cultura de oficina»
(shop-floor culture ).

Nesses contextos, a orientação assume
um significado diferente daquele que
tinha no modelo de orientação para uma
profissão. A questão das aptidões pes-
soais já não é o centro do problema:
trata-se, antes, de determinar se o jovem
irá adaptar-se a essas condições de tra-
balho, se irá reconhecer-se naqueles
colectivos de produção, se já partilha
(ou se é susceptível de partilhar) os valo-
res deste ou daquele grupo de trabalha-
dores, etc. É certo que não parece ter
havido sobre este tema nenhuma
reflexão sistemática por parte dos técni-
cos da orientação. No entanto, a org a n i-
zação fordista do trabalho tinha determi-
nado um modo de associação «indiví-
duo-profissão» nitidamente mais fraco
do que o exigido pelo sistema profis-
sional do trabalho. Ora, este modo de
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associação está na própria base dos
instrumentos de orientação (principal-
mente os questionários de interesses) que
então se desenvolveram. Estes instru-
mentos tiveram, sem dúvida, uma
importância muito maior nas práticas dos
orientadores (que se auto-definiam como
conselheiros de orientação profissional)
do que estes lhes reconheciam. Esta ori-
entação dirigida ao emprego baseia-se,
de facto, em considerações relativas à
personalidade social do trabalhador. O
questionário de interesses de Edward
Strong (1936) – elaborado nos finais dos
anos 20 – pode considerar-se o protótipo
de tal abordagem. Como é sabido, este
teste pede aos que a ele respondem que
indiquem preferências nos diversos
domínios de actividades ou por perso-
n agens célebres: trata-se de verificar se o
indivíduo tem os mesmos «gostos» que
aqueles com quem irá trabalhar.

2.1.3 O modelo da competência e a
orientação dirigida a funções profis -
s i o n a i s
Durante as últimas décadas, o desen-
volvimento da informática constituiu,
provavelmente, um dos factores princi-
pais da evolução do processo de pro-
dução, com uma grande repercussão na
o rganização do trabalho. To u r a i n e
observa que a automatização corres-
ponde a um novo sistema de trabalho,
que designa por «técnico». Neste, a
qualificação corresponde a um estatuto
reconhecido num sistema social de pro-
dução. Este «sistema técnico do traba-
lho» exige dos trabalhadores diversas
capacidades específicas diferentes das
que são requeridas pelo «ofício» do
«sistema profissional do trabalho».

Essas capacidades estão fundamental-
mente relacionadas com as interacções
que a situação de trabalho passa a com-
p o r t a r. Com efeito, a actividade do tra-
balho assume a forma de uma função
profissional que se insere numa rede.
Como referem Even Loarer e Michel
Huteau (1997), bem como Philippe
Zarifian (1988; 2001), neste quadro,
são essenciais determinadas com-
petências: o poder de cooperação (que
implica a sociabilidade e a arte de
comunicar), a capacidade de iniciativa
(que exige flexibilidade de adaptação),
o sentido de responsabilidade (que
remete para a capacidade de fazer face
aos acontecimentos inesperados e que
supõe o desenvolvimento de novos
saberes-fazer), a exigência de rigor

(nomeadamente em relação à quali-
dade dos resultados).

Três pontos diferenciam, fundamental-
mente, este modelo dos que o prece-
dem. Em primeiro lugar, o trabalhador
é aqui encarado como detentor de um
capital de competências, ao contrário
do operador da organização fordista.
Mas depois, é considerado como sendo
capaz de desenvolver novas competên-
cias, nomeadamente em função da
evolução das situações de trabalho nas
quais está inserido. Fala-se, assim, de
organização auto-formativa e de for-
mação ao longo da vida. Finalmente, ao
contrário do modelo de aptidões, essas
competências parecem estar estreita-
mente relacionadas com os contextos
nos quais se manifestam. Assim, o ele-
mento que passa a ocupar uma posição
central já não é o actor profissional em
si mas as interacções profissionais
(acções, interlocuções, funções, etc.).

As técnicas dos balanços de competên-
cias e os procedimentos de validação e
de reconhecimento dos conhecimentos
adquiridos constituem as práticas para-
digmáticas de orientação do sistema
técnico de trabalho.

2.1.4 Globalização e «caos voca -
cional»: a orientação como apoio às
t r a n s i ç õ e s
As transformações económicas dos últi-
mos anos (isto é, o desenvolvimento das
novas tecnologias da informação e da
comunicação e, mais ainda, a globaliza-
ção consecutiva do capital e do trabalho)
provocaram uma progressiva segmen-
tação do mercado do emprego. De acordo
com a teoria da segmentação, efectiva-
mente, não existe apenas um, mas vários
mercados de trabalho compartimentados
( v e r, por exemplo, Tanguy (dir.), 1986,
pp. 217-221). O segmento primário é o
dos empregos interessantes e bem pagos.
O mercado secundário, no qual se encon-
tra um número cada vez maior de traba-
lhadores, é o dos empregos mal pagos,
exercidos, por vezes, em condições
deploráveis. Neste mercado, os traba-
lhadores não precisam de ter quase ne-
nhuma formação. Devem ser muito
flexíveis e «fazem parte dos grupos víti-
mas de discriminação: mulheres, jovens e
estrangeiros» (Orivel et al., 1975, p. 407).

Este aumento do emprego precário
manifesta-se, relativamente a um
número cada vez maior de traba-

FORMAÇÃO PROFISSIONAL Nº 26



CEDEFOP

10

REVISTA EUROPEIA

lhadores, pela experiência de terem de
v i v e r, de maneira repetitiva, «tran-
sições» profissionais que, geralmente,
não correspondem ao «desenvolvi-
mento de uma carreira»: essas tran-
sições (por exemplo, a passagem de
um período de desemprego para um
estágio destinado a candidatos a
emprego) não permitem, de facto, o
acesso a funções profissionais mais
qualificadas, equivalentes a maiores
responsabilidades e exigindo mais
competências. Como é referido por
Nancy Schlossberg, Elinor B. Waters e
Jane Goodman (1995, p. 28), «uma
transição tanto pode ser um aconteci-
mento na vida de uma pessoa compor-
tando ganhos como um acontecimento
comportando perdas».

A noção de «transição psico-social»
foi formulada por Colin Murray
Parkes, em 1971, para designar «as
grandes mudanças no tempo de vida,
que têm efeitos duradouros, que se
produzem num período de tempo rela-
tivamente curto e que afectam de
forma determinante a representação do
mundo» (citado por Dupuy, 1998, p.
49). Retomada no âmbito da orien-
tação ao longo da vida, a transição
psico-social foi definida como «qual-
quer acontecimento que produza
mudanças nas relações, nas ocupações
diárias, nas crenças e nos papéis»
( S c h l o s s b e rg et al., 1995, p. 27).

Nesse contexto, as práticas de orien-
tação têm objectivos menos ambi-
ciosos do que os que são propostos no
âmbito do modelo de competência. A
orientação visa apenas ajudar os con-
sulentes a enfrentarem «da melhor
maneira» esses diversos acontecimen-
tos que afectam as suas vidas. A s s i m ,
analisa-se com eles a situação na qual
se encontram, os apoios de que podem
b e n e f i c i a r, os recursos pessoais de que
dispõem (por exemplo, características
psicológicas), bem como as estratégias
que podem ser aplicadas (Schlossberg
et al., 1995, p. 49).

2.1.5 Práticas ecléticas
Os diferentes sistemas de trabalho que
acabámos de descrever foram apare-
cendo sucessivamente. A g l o b a l i z a ç ã o
da economia (com a divisão mundial
do trabalho e as «deslocalizações» do
emprego) é um fenómeno recente. Isso
não significa que tenham desaparecido
todas as profissões que requeriam

aptidões ou saberes-fazer específicos.
De igual modo, também coexistem
modelos «fordistas» com funções que
se prendem com o modelo de com-
petência. Entretanto, são numerosos os
que vivem transições «repetidas», lon-
gas ou dolorosas. As actuais práticas
de orientação enfrentam, assim,
questões de natureza diversa. É a razão
pela qual, frequentemente, se mostram
ecléticas e até sincréticas, misturando
instrumentos ou metodologias oriun-
dos dos diversos «estratos» evolutivos
da orientação que acabámos de evocar.

2.2 Organização da formação e pro-
blemáticas da orientação escolar

A o rganização do trabalho não é o
único contexto que desempenha um
papel na determinação das problemáti-
cas da orientação. A estrutura do sis-
tema escolar, isto é, a organização da
escola, constitui um elemento funda-
mental dessa definição.

Neste domínio, a comparação com a
Alemanha e a França constitui um exem-
plo extremamente interessante: as org a-
nizações escolares destes dois países são
radicalmente diferentes. Em França,
existe uma escola secundária única e os
estabelecimentos de formação técnica e
profissional estão integrados neste sis-
tema escolar. Na Alemanha, existem três
tipos de estabelecimentos secundários, e
a formação profissional e técnica
depende, em grande parte, das empresas.
Destas diferenças de organização resul-
tam diferenças essenciais em termos de
práticas dos orientadores franceses e
a l e m ã e s .

No sistema francês, Henri Eckert
(1993, p. 272) observa que «o contro-
lo da mobilidade profissional inter-
geracional é da responsabilidade da
escola, em detrimento dos serviços de
orientação». Os orientadores deixam
de estar na posição de decisores para
passarem a ter uma função de acom-
panhamento do aluno. São as seguintes
as questões que se lhes põem: o orien-
tador deverá limitar-se a fornecer
informações ou deverá converter- s e
num educador em estratégia decisória
ou, inclusivamente, tornar-se um
psicólogo da construção do «eu»?

Em relação à Alemanha, o mesmo
autor refere que a orientação «se
encontra situada no ponto de articu-
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lação entre a escola generalista e a for-
mação profissional em empresa,
cabendo-lhe a ela gerir e coordenar a
oferta e a procura no mercado da
aprendizagem». O orientador desem-
penha, assim, um papel de controlador
da mobilidade social dos jovens. Com
efeito, a sua prática consiste não ape-
nas em facilitar as transições para a
aprendizagem mas também em avaliar
a racionalidade das escolhas.

2.3. Modelos científicos para as
questões de orientação: as psicolo-
gias da orientação

Embora as questões de orientação
sejam fundamentalmente sociais e
determinadas pelos princípios e pelos
contextos nos quais são formuladas,
também podem ser estruturadas pelas
problemáticas das ciências humanas e,
muito particularmente, da psicologia.
Os fundadores da orientação tinham a
este respeito ideias muito claras: o
desenvolvimento dos conhecimentos
científicos garantiria a legitimidade
das práticas de orientação. Hoje em
dia, o nosso ponto de vista é mais
reservado. De facto, consideramos que
são apenas os fins seleccionados que
levam à legitimação desta ou daquela
prática. Além disso, a multiplicidade
dos modelos concorrentes ou comple-
mentares é tal que já não se pode falar
de uma psicologia da orientação mas
sim de psicologias da orientação.

2.3.1 A psicologia diferencial e a
questão da relação indivíduo-profissão
De acordo com Parsons (1909), o
método científico da orientação é sim-
ples: consiste em fazer corresponder
por meio de um «raciocínio adequado»
as características dos indivíduos com
as dos empregos. Percebeu-se que esta
maneira de colocar a questão da orien-
tação é adequada ao sistema profis-
sional do trabalho. O postulado funda-
mental consiste na existência de
profissões bem circunscritas, cujas
exigências – susceptíveis de serem
claramente descritas – se podem rela-
cionar com características estáveis dos
indivíduos. Assim, a questão científica
essencial reside na determinação da
natureza da ou das relações entre indi-
víduos e profissões.

Esta questão foi cientificamente elabo-
rada no quadro de uma psicologia
diferencial que considera o indivíduo

dotado de uma personalidade estável,
que pode ser descrito classificando-o,
por um lado, a partir de grandes
dimensões do funcionamento intelec-
tual e, por outro, a partir de grandes
traços de personalidade. No âmbito
particular da orientação profissional, a
psicologia diferencial leva a que se
estudem mais especificamente as
aptidões, os valores, os interesses e os
tipos profissionais. Observou-se que a
primeira destas noções corresponde à
concepção de uma relação essencial
entre os indivíduos e as profissões,
enquanto os modelos em termos de
valores, interesses ou tipos tenderiam
preferencialmente a considerar esta
relação como uma representação.

A teoria da adaptação profissional
(« T h e o ry of Work A d j u s t e m e n t ») de
René Dawis e Loyd Lofquist (1984)
constitui, provavelmente, o modelo
clássico da abordagem diferencial no
domínio da orientação profissional dos
adultos. No campo mais específico da
orientação dos jovens, os questionários
de John Holland (1966, 1973) são
disso o exemplo paradigmático.

2.3.2 As problemáticas cognitivas e
sociais do desenvolvimento da orien -
tação ao longo da vida
A partir dos anos 50, surgiram outras
questões que nortearam as investi-
gações em psicologia da orientação.
Incidiam, por um lado, sobre a for-
mação das intenções de futuro e das
preferências profissionais dos jovens
e, por outro, sobre a «construção» das
carreiras pessoais e profissionais ao
longo da vida. Foram dadas respostas a
estas questões através de numerosos e
variados modelos. Atítulo de exemplo,
citemos o modelo de John Krumboltz
(1977), inspirado em Albert Bandura
(1977), o do mapa cognitivo das
profissões, de Linda Gottfredson
(1981), ou ainda o de Fred Vo n d r a c e k ,
Richard Lerner e John Schulenberg
(1986), inspirado na ecologia do
desenvolvimento humano de Urie
Bronfenbrenner (1979), etc. A l g u m a s
destas abordagens constituem apenas
quadros gerais, enquanto outras, como
a de Bernadette Dumora (1990, 2000),
se baseiam em numerosas observações
empíricas. O modelo muito geral de
Donald Super (1980) do «life space,
life span career development» [ d e s e n-
volvimento da carreira pessoal e
profissional ao longo da vida] constitui
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uma espécie de síntese geral de várias
análises anteriores.

Ultimamente, as investigações procu-
raram, sobretudo, descrever os proces-
sos de socialização e estudar as tran-
sições pessoais e profissionais. A
noção dominante já não é, como acon-
tecia anteriormente, a de «desenvolvi-
mento», mas sim a de «transição»: as
trajectórias da vida adulta são encara-
das como estando muito mais depen-
dentes dos contextos e dos aconteci-
mentos do que se pensava anterior-
mente. Assim, Claude Dubar (1992,
1998) descreve as «transacções biográ-
ficas» e as «transacções relacionais»
enquanto determinantes das cons-
truções da identidade dos indivíduos.
Algumas análises, as de Nancy
S c h l o s s b e rg et al., por exemplo, inte-
ressam-se, particularmente, pelas
«estratégias» empregadas pelos indiví-
duos para fazerem face aos aconteci-
mentos previstos e imprevistos que
marcam as suas vidas.

2.3.3 Carl Rogers e a psicologia da
o r i e n t a ç ã o
Pode traçar-se uma linha de demar-
cação entre os trabalhos que visam
descrever os factores que desempe-
nham um papel no desenvolvimento
das intenções de futuro e nas inserções
sociais e profissionais (a «career theo -
ry», para retomar a terminologia de
John Killen, 1996) e os que se ques-
tionam sobre as modalidades de uma
intervenção eficaz (a «guidance theo -
ry»). No domínio das práticas, Carl
Rogers (1951) é, certamente, um dos
autores que desempenhou um papel
principal, quer explícito, como é o caso
da Grã-Bretanha, quer implícito, como
acontece, por vezes, em França. A sua
ideia central é a de que um diálogo não
directivo, conduzido por um orientador
que adopte uma atitude de empatia e de
compreensão, permite que o consulente
reestruture a sua personalidade. Desde
então, foram-se desenvolvendo nume-
rosas metodologias de interacção na
orientação, que adoptam em maior ou
menor grau esta perspectiva.

2.3.4 A relação entre investigação em
psicologia e práticas de orientação
Embora a maioria dos «modelos teóri-
cos de orientação» consista em dar
respostas de natureza societal – a par-
tir de alguns dos princípios conceptu-
ais da psicologia (o behaviorismo, o

neo-behaviorismo, o cognitivismo, a
psicologia dinâmica, a psicanálise...),
em compensação, o desenvolvimento
das problemáticas da psicologia
desempenhou, sem dúvida, um papel
na própria concepção das questões da
orientação. No entanto, hoje em dia, é
maior a distância entre investigação
em psicologia e práticas de orientação.
Há quatro categorias de fenómenos
que o atestam. Os primeiros consistem
num certo desinteresse por parte de
numerosos técnicos em relação aos
modelos teóricos de orientação. Os ori-
entadores consideram, muitas vezes,
que «a teoria não incide sobre aquilo
que acontece realmente nas práticas de
orientação, e particularmente durante o
diálogo» (Fielding, 2000, p. 80). Os
segundos prendem-se com críticas, por
vezes severas, por parte dos teóricos
das práticas de orientação. Por exemp-
lo, Claude Chabrol (2000, p. 174) per-
gunta se o diálogo não será uma técni-
ca suave que arraste o consulente para
uma ideologia que consiste em privile-
giar as explicações em termos de dis-
posições individuais («ele é assim»),
em detrimento de outras explicações
com base em factores situacionais,
sociais ou naturais («ele está nesta
situação»). No âmbito da orientação,
algumas noções como a «empregabili-
dade» dão, por vezes, ocasião a essas
explicações «disposicionais».

Uma terceira observação comprova o
actual afastamento entre as práticas de
orientação e as problemáticas científi-
cas: alguns dos problemas abordados
pelos orientadores nas suas práticas não
dão origem a importantes investigações
em psicologia, embora dependam desta
disciplina. É o que se passa em relação
ao domínio do reconhecimento das
competências ou da validação das
aquisições profissionais: a questão fun-
damental dos técnicos («Em que
condições uma competência é – ou pode
t o r n a r-se – transferível?») não parece ter
sido ainda estudada. Os teóricos das
ciências humanas afastaram-se das
questões que os técnicos da orientação
têm levantado na sua prática.

Mas o recíproco também é válido: exis-
tem já diferenças notáveis entre a con-
cepção do sujeito humano subjacente
aos instrumentos utilizados pelos técni-
cos e a que constitui o paradigma domi-
nante em ciências humanas. Os «instru-
mentos» dos técnicos (por exemplo, os
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«tipos» de John Holland, 1966, 1973)
consideram geralmente o indivíduo
como dotado de uma personalidade
estável. Ora, ultimamente, a psicologia e
a sociologia propuseram um modelo do
sujeito menos «estável» do que aquele
que postulavam anteriormente.

Uma síntese das diversas abordagens
contemporâneas no âmbito das ciências
humanas levou, assim, à descrição de
um modelo da subjectividade humana
(Guichard, 2001ª) que assenta em três
axiomas fundamentais. O primeiro
considera que a subjectividade só pode
ser analisada levando em conta a
sociedade em que vive o indivíduo. O
segundo sublinha o carácter relativa-
mente maleável dessa subjectividade.
O terceiro vê a pessoa humana, funda-
mentalmente, numa «tensão» entre
determinadas identificações particu-
lares de si própria e o «eu» universal (e
triplo) da pessoa (Jacques, 1979, 1982).

Aafirmação segundo a qual é necessário
levar em conta a sociedade para a
análise da subjectividade do ser humano
baseia-se na verificação de que uma
dada sociedade determina num dado
momento uma certa «oferta de identi-
dade» que os membros dessa sociedade
concebem, cada um à sua maneira. Esta
oferta de identidade estrutura-se neles
sob a forma de esquemas mentais que se
podem considerar – retomando a desi-
gnação proposta por Marvin Minsky, em
1975 – como «princípios cognitivos».
Esses princípios cognitivos de identi-
dade permitem-lhes representar-se a si
próprios e aos outros. Formam um sis-
tema no espírito de cada um. O sistema
dos princípios de identidade constitui,
assim, o substrato da representação da
estrutura das relações entre as «catego-
rias sociais» (os «grupos sociais» ou
«comunidades» de todos os tipos), tal
como ela se organiza no espírito de um
indivíduo, objectiva e subjectivamente
situada no seu «cosmos social» (para
retomar a terminologia de Pierre Bor-
dieu e Loïc Wacquant, 1992, p. 73).
Nesta perspectiva, cada pessoa concebe
o outro ou concebe-se a si própria sob
«formas de identidade» construídas a
partir de alguns desses princípios (co-
gnitivos) de identidade. A forma de
identidade (Dubar, 1998) pode, assim,
ser definida como uma representação
consciente de si próprio ou do outro, de
acordo com a estrutura de um determi-
nado princípio de identidade.

Asubjectividade do homem é, no entan-
to, relativamente maleável. De facto, a
importância concedida pela investigação
ao tema da identidade e dos grupos faz
com que se distingam, entre as formas de
identidade, as subjectivas. Às vezes, cer-
tas dimensões estereotipadas permitem
situar alguém num determinado quadro
de identidade, outras vezes, a «forma de
identidade subjectiva» parece ser uma
verdadeira construção de si próprio num
quadro de identidade onde entram em
jogo fenómenos de «identização», de
«personalização» (Malrieu, 1979), de
«primus inter paris» (Codol, 1975), de
«subjectivação» (Foucault, 1982, 1994-
IV), etc. Esta construção de si próprio
depende, em larga medida, dos contextos
nos quais o indivíduo interage: pode
c o l o c a r-se a hipótese de uma substituição
das formas de identidade subjectivas.
Significa isto que o indivíduo se constitui
em diferentes formas de identidade con-
forme os contextos nos quais interage. É
esta a razão pela qual pode considerar- s e
a sua subjectividade como «relativa-
mente» maleável. Com efeito, a estabili-
dade ou a maleabilidade de «si próprio»
depende, em primeiro lugar, do grau de
complexidade da sociedade onde o indi-
víduo vive: a oferta de identidade
(nomeadamente a sua intensidade) varia
conforme as sociedades. A m a l e a b i l i d a d e
da subjectividade depende também do
grau de integração dos diferentes campos
de relações sociais dessa sociedade: con-
forme as sociedades, os diferentes princí-
pios de identidade encontram-se mais ou
menos conectados ou desconectados uns
com os outros. Essa maleabilidade
depende, finalmente, das interacções nas
quais o indivíduo se empenha: efectiva-
mente, estas oferecem-lhe a possibilidade
de fazer experiências, mais ou menos
numerosas, de construção de si próprio,
conforme a estrutura de diferentes
quadros de identidade.

Essa substituição das formas de identi-
dade subjectivas não tem como conse-
quência o desaparecimento do sentimen-
to de posse de uma identidade indivi-
dual. De facto, cada forma de identidade
constitui uma maneira diferente de ser
«si próprio». Em conjunto, todas as for-
mas compõem um sistema unificado,
que constitui a subjectividade do indiví-
duo. Mas, ainda mais fundamental, este
último parece estar «em tensão» entre
cada uma das suas identificações parti-
culares e o «eu» universal da pessoa
(Jacques, 1979, 1982) que o leva a ver-
se, necessariamente em simultâneo,
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como «eu», «tu» (na fala do outro a
quem se dirige) e «ele» (aquele de quem
«tu» falas na «minha» ausência), ou seja,
como para além de cada uma das suas
identificações particulares. Confrontado
com um meio em mutação, o sujeito
desenvolve uma actividade constante de
«cristalização» de si próprio em determi-
nadas formas de identidade, sem poder
nunca decidir-se por esta ou por aquela,
pois, precisamente, enquanto «eu-tu-
ele», jamais pode encontrar uma coin-
cidência perfeita com alguma das suas
personalidades determinadas. Deste mo-
do, surge animado por uma espécie de
dinâmica primordial que o leva, simul-
taneamente, a procurar identificar- s e
com esta ou com aquela forma, embora
se encontre sempre para além de cada
uma dessas identificações concretas.

Uma tal concepção do sujeito torna
mais complexas as questões tratadas
pela orientação. De facto, a ideia de um
consulente de cuja personalidade pode-
riam ser descritas as principais dimen-
sões é progressivamente substituída
pela concepção de um sujeito «multi-
vocacional», para retomar a terminolo-
gia de Bakhtine (1991, ver também
Wertsch, 1990, e Häyrynen, 1995), cuja
identidade nunca está definitivamente
construída. O objectivo do técnico será,
então, o de ajudar aquele que o consul-
ta a estabilizar-se em certas formas de
identidade (como o postula, nomeada-
mente, o modelo de John Holland)? Ou,
pelo contrário, o de ajudar cada pessoa
a diversificar o sistema subjectivo das
formas de identidade nas quais ela se
constrói, como é sugerido, por exem-
plo, pela filosofia política de Michel
Foucault (1988; 1994-4)?

3 Finalidades e objectivos
das práticas de orientação

Se a relação entre práticas de orientação
e investigação psicológica se foi disten-
dendo progressivamente ao longo do
século, foi talvez porque a ciência não
conseguiu dar resposta à pergunta fun-
damental dos técnicos. Os trabalhos
científicos procuram, efectivamente,
explicar «de que forma as coisas se pas-
sam» e nunca dizem «o que convém
fazer». A p e rgunta colocada pela ciência
é «como?» e não «para quê?». A i n v e s-
tigação teórica pertence ao domínio do
conhecimento. Procura descrever em
verdade os fenómenos. Não pertence ao

domínio axiológico ou praxiológico:
não indica qual ou quais os fins em vista
nem qual ou quais as acções a empreen-
der em função dos resultados obtidos.

Isto não significa que a abordagem
científica seja desprovida de qualquer
interesse para o técnico. Pelo contrário!
Por um lado, fornece-lhe os meios de
intervenção eficazes, permitindo-lhe,
por exemplo, compreender os processos
em jogo nas suas actividades; por outro,
pode revelar-lhe problemas éticos de
cuja existência não suspeitava (por
exemplo, a «neutralidade indulgente» -
que constitui o princípio fundamental
do diálogo não-directivo de orientação
– não será uma forma particularmente
subtil de manipulação?).

No entanto, só a determinação de finali-
dades éticas, económicas e sociais per-
mite definir os objectivos das práticas de
orientação. Para Binet (1908), estas eram
evidentes: a orientação profissional tinha
por missão contribuir para a realização
de uma sociedade harmoniosa baseada
no reconhecimento de que cada pessoa aí
ocuparia o lugar correspondente às suas
aptidões. O objectivo do técnico de ori-
entação era simples: descrever com pre-
cisão as aptidões correspondentes a cada
profissão e as de cada indivíduo. Finali-
dades e objectivos operacionais estavam
intrinsecamente ligados.

A situação actual é diferente. Em
primeiro lugar, os objectivos opera-
cionais dessas práticas estão muito
mais diversificados do que no início do
século. Depois, aparentemente, são
poucas as interrogações colocadas
acerca das finalidades das actividades
de orientação e, nomeadamente, acerca
das finalidades éticas e sociais. Final-
mente, a questão da articulação entre
finalidades e objectivos parece ser hoje
relativamente complexa.

3.1 Objectivos, questões e práticas

Hoje em dia, são múltiplos os objec-
tivos dos profissionais da orientação.
Dada a posição institucional que ocu-
pam, esses técnicos são levados a defi-
ni-los como resposta às expectativas,
mais ou menos bem manifestadas, dos
seus consulentes. Ora aquelas podem
variar sensivelmente. Pode acontecer,
por exemplo, ter que se ajudar algum
deles a interrogar-se sobre quem deseja
s e r, sobre as formas de identidade sub-

2) O que equivale a dizer que os
processos de personalização e de
“identização” são intermináveis.
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jectivas nas quais deseja construir-se. O
objectivo é, por isso, levá-lo a criar o
distanciamento necessário relativa-
mente às formas de identidade que são
as suas. Por vezes, o problema reside na
tomada de decisão. A mesma questão
pode tomar diferentes sentidos e dar
lugar a práticas diversas. Concebida
numa perspectiva cognitiva, pode deter-
minar o objectivo de ajudar o con-
sulente a melhorar a sua representação
do problema. Em compensação, em ter-
mos de desenvolvimento pessoal, «aju-
dar a decidir-se» pode significar permi-
tir que o sujeito se cristalize em certas e
determinadas formas de identidade.

3.1.1 Questões colocadas ao orientador
Comparando as observações de Josette
Zarka (2000), relativas às actividades de
orientação, e as de Bernadette Dumora
(1990), que incidem sobre as «lógicas»
de opção dos jovens, podemos distinguir
quatro grandes categorias de questões
que estes – ou as respectivas famílias –
podem colocar ao orientador. As ques-
tões estratégicas correspondem a um
espírito de « c o n s u m i d o res de escola»
(Ballion, 1982) situados numa lógica de
qualidade. A p e rgunta fundamental pode
r e s u m i r-se assim: «qual é a melhor estra-
tégia para atingir a melhor posição social
que me é dado ambicionar?» A l g u n s
jovens oriundos de um meio modesto –
que Bernadette Dumora designa por
« p r a g m á t i c o s » - colocam esta perg u n t a
em modo menor: «como fazer para atin-
gir o objectivo modesto que fixei para
mim?». As « p e rguntas ambíguas» p a r-
tem de jovens que se encontram numa
«situação de expectativa» ou numa « l ó -
gica de re s i g n a ç ã o ». Essas perg u n t a s
misturam questões de estratégia escolar
com o problema principal desses alunos:
terão ou não que abandonar certas for-
mas de identidade escolar ou profissio-
nal (e até pessoal) em relação às quais
previam a sua realização? Para estes
jovens, o desafio da interacção orienta-
dora é primordial. Finalmente, algumas
p e rguntas são « p a r a d o x a i s ». Podem ser
formuladas da seguinte maneira: «influ-
enciem-me para que eu seja capaz de me
decidir» ou «influenciem-me a s s i m p a r a
eu ter a certeza da minha decisão». A s
p e rguntas deste tipo partem de jovens
integrados quer numa «lógica de
racionalização» (fazem o luto pelas suas
«grandes esperanças» anteriores), quer
numa «lógica da ilusão» (mantêm essas
esperanças ainda que estas estejam em
dissonância com a situação actual).

A p e rgunta colocada ao orientador
assume, por vezes, uma forma muito
geral: «como posso fazer face a esta tran-
sição?». Algumas interrogações supõem,
da parte de quem pergunta, a realização
de um balanço geral das principais
experiências vividas e a definição de
projectos para o futuro. É então que se
fala, por exemplo, do «balanço de com-
petências». Esse balanço pode dar lugar
a um percurso de validação das com-
petências adquiridas por meio da expe-
riência, ou seja, um processo que conduza
à emissão de um diploma que reconheça
todos os saberes adquiridos com o exercí-
cio das diversas actividades profissionais
(e mesmo extra-profissionais).

3.1.2 Exemplo de uma técnica de
relacinamento no contexto da orientação
Para dar resposta a essas perguntas
diversificadas, são utilizadas pelos ori-
entadores diferentes técnicas de relação
de orientação – através da utilização de
instrumentos variados (como testes ou
questionários). A título de exemplo,
podemos citar o percurso proposto por
Norman Gysbers, Mary Heppner e
Joseph Johnston (1998, 2000). Este
compreende quatro fases principais.

O diálogo começa com o estabeleci-
mento de uma «aliança de trabalho»
entre o orientador e o consulente. Esta
aliança compreende três aspectos: um
acordo sobre os fins a atingir, um acor-
do sobre os meios mais adequados para
os atingir e a construção de uma relação
entre o orientador e o consulente:
« Tudo aponta para a necessidade de
existência de uma espécie de relação
entre o cliente e o orientador, um víncu-
lo que abranja a preocupação com o
outro (c a r i n g) e a confiança, pois veri-
fica-se que, sem esse vínculo, os
esforços (as tarefas) destinados a atingir
os objectivos ficam comprometidos»
(Gysbers et al., 1998, p. 125).

A segunda fase consiste em recolher a
informação relativa ao consulente em
múltiplos domínios, utilizando méto-
dos variados. Entre os domínios a
e x p l o r a r, podemos citar: os interesses,
os valores, as aptidões e as competên-
cias; as representações de si próprio,
dos outros e dos contextos; as dimen-
sões fundamentais que parecem estru-
turar a sua conduta; o estatuto de iden-
tidade em termos de origem étnica e de
género (sexual); os meios utilizados
para tornar mais significativos os
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papéis, os princípios e os acontecimen-
tos da vida, passados, presentes e futu-
ros; os eventuais obstáculos e cons-
trangimentos de ordem pessoal ou con-
textual; o estilo de decisão; etc. Entre as
numerosas técnicas que podem ser uti-
lizadas para recolher esta informação,
destacamos a avaliação do percurso da
vida pessoal e profissional (Life Care e r
A s s e s m e n t), baseada na teoria de A l f r e d
Adler (1931; Adler distingue três esferas
– imbricadas – de relações do indivíduo
no mundo: a esfera do trabalho, a esfera
da sociedade - as relações sociais - e a
esfera do sexo - amizade e amor); o
genograma de carreira desenvolvido no
prolongamento dos trabalhos de Monica
McGoldrick e Randy Gerson (1985,
1990), das classificações das profissões,
dos testes de personalidade ou de
capacidades, dos inventários padroniza-
dos (por exemplo, de interesses ou de
valores de trabalho), dos questionários
[como o inventário das transições de
carreira (C a reer Transitions Inventory)
de Mary Heppner (1991), visando medir
variáveis que remetem para processos
internos constituindo adjuvantes ou
obstáculos durante uma transição].

A terceira fase consiste em compreen-
der a informação acerca do consulente e
formular hipóteses sobre os seus objec-
tivos e os seus problemas. O orientador
baseia-se nos modelos teóricos e nas
teorias da personalidade que conhece;
leva em conta as abordagens inter- c u l-
turais e os trabalhos sobre a identidade
do género (sexo). Isto leva-o a identi-
ficar e a analisar «os temas do itinerário
da vida pessoal e profissional» do con-
sulente. Gysbers et al. (1998, p. 238)
definem os temas do itinerário da vida
pessoal e profissional como «palavras
que as pessoas utilizam para exprimir as
ideias, os valores, as atitudes e as
crenças que têm a respeito delas
próprias (declarações do tipo «eu sou»),
dos outros (declarações do tipo «X é»)
e do mundo em geral (declarações do
tipo «a vida é»). Esta definição dos
temas de vida constitui uma espécie «de
análise de conteúdos» dialógica na qual
o orientador propõe ao consulente
temas no momento da recolha de infor-
mações (e depois desta).

A última fase procura ajudar o con-
sulente a construir objectivos de car-
reira, a definir planos de acção e a esta-
belecer uma relação de orientação. A
definição de objectivos implica, por

vezes, que o consulente procure infor-
mações. As qualidades fundamentais de
um objectivo são a precisão, a capaci-
dade de ser observável, a inclusão de
um calendário para a sua realização, a
possibilidade de ser atingido e, even-
tualmente, escrito. Estes objectivos
devem poder ser enumerados num
plano de acção preciso, que leve à sua
realização. A relação de aconselhamen-
to termina com um balanço de todo o
processo e com uma conclusão dessa
r e l a ç ã o .

3.1.3 A formação em orientação
A relação de aconselhamento por meio
de entrevista frente a frente não é, con-
tudo, a única forma que assumem as
práticas de orientação. Apartir dos anos
setenta, na maioria dos países ricos,
foram-se desenvolvendo, progressiva-
mente, actividades formativas de orien-
tação (Guichard, 2001b; Guichard,
Guillon e Lowit, 2001), visando ajudar
os beneficiários (essencialmente
jovens) a ter uma melhor representação
do problema que é «fazer escolhas para
a respectiva orientação».

De um ponto de vista pedagógico,
podemos distinguir, neste domínio, duas
grandes categorias de práticas: as que
Hoyt (1977) designou por «infusão» e as
que correspondem a programas específi-
cos. A«infusão» designa a utilização de
um ensino normal para a formação em
orientação. Fala-se de «infusão» quan-
do, por exemplo, um professor de língua
estrangeira dá uma aula em que trabalha
com os alunos documentos que dão a
conhecer as actividades dos jovens de
um país estrangeiro no qual se fala a
referida língua, levando-os a comparar
esses documentos com os que são pro-
duzidos no próprio país.

Os programas de formação em orien-
tação constituem séries de sequências
educativas destinadas a ter lugar no
horário desses alunos, ao lado das ou-
tras disciplinas. Numerosos programas
de formação em orientação utilizados
com jovens integrados no sistema esco-
lar assentam no modelo tradicional da
orientação: a «associação». Para isso,
os participantes são levados a traçar os
seus próprios retratos em termos de
interesses, de valores, de qualidades, de
resultados escolares, etc. A e s t r u t u r a
desses retratos é, evidentemente, deter-
minada pelas taxinomias que cons-
tituem os fundamentos do método. Os
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alunos efectuam um trabalho análogo
com as profissões e as formações. Dis-
põem, assim, de um repertório de
dimensões comuns que os descreve,
bem como às profissões (ou for-
mações). O programa leva-os a deter-
minar um modo particular de integração
dessas dimensões que lhes permite
realizar a associação. Uma das taxino-
mias mais utilizadas para esta associa-
ção é a de John Holland.

3.2. As finalidades

Embora os objectivos das práticas sejam
geralmente explícitos, o mesmo não
acontece com as finalidades. Neste
domínio, tudo se passa como se reinasse,
desde Parsons, uma espécie de consenso:
o desenvolvimento do indivíduo e a sua
capacidade para fazer face às transições
constituem o centro da metodologia.
Partindo da «solicitação do consulente»,
trata-se de permitir que este tire partido
dos trunfos de que dispõe, tendo em
conta os constrangimentos impostos
pelos contextos nos quais se situa.

Implicitamente, o modelo dominante é
o de um ajustamento ao mundo real.
Esta perspectiva encontra-se, por vezes,
explicitada – e radicalizada – por alguns
ideólogos. Por exemplo, um dos diri-
gentes de uma associação patronal
francesa afirmava há pouco tempo que
a finalidade da orientação consistia em
levar cada pessoa a aceitar os desafios
da globalização económica. Trata-se de
preparar os jovens para viverem num
mundo no qual o papel das regulamen-
tações colectivas seria mínimo. Hoje
em dia, a orientação teria, consequente-
mente, a finalidade de «preparar os
jovens para a flexibilidade» e de os
levar a «aceitar a revolução estrutural
do emprego» (de Calan, 1997, p. 205).

Mantendo-se, embora, centrados sobre o
indivíduo, outros autores atribuem fina-
lidades menos «economicistas» às práti-
cas de orientação. É, por exemplo, o caso
do reitor Claude Pair, num texto que
apresenta como resposta à anterior
asserção: «A escola tem de desenvolver
e implantar a personalidade, permitir que
cada jovem construa a sua identidade,
faça projectos, crie. De facto, aquilo a
que se chama ~formação para as esco-
lhas é tudo isto» (Pair, 1997, p. 251).

No entanto, parece que seria possível
conceber finalidades de outra natureza

para a orientação. Efectivamente, uma
comissão de especialistas da UNESCO
propôs, em 1970, uma definição de ori-
entação que abria caminho a conside-
rações menos individuais ou até indi-
vidualistas: «A orientação consiste em
tornar o indivíduo capaz de tomar cons-
ciência das suas características pessoais
e de as desenvolver com vista à escolha
dos seus estudos e das suas actividades
profissionais em todas as conjunturas
da sua existência, com a preocupação
de servir a sociedade e de desenvolver a
sua responsabilidade» (Danvers, 1992).

Esta definição põe em relevo o desen-
volvimento social («servir a socieda-
de») e a construção moral («o desen-
volvimento da responsabilidade») do
indivíduo. Nesta perspectiva, é possível
a f i r m a r, por exemplo, que, na medida
em que quatro quintos da humanidade
vivem numa grande miséria, a orien-
tação podia ter como objectivo preparar
os jovens para que contribuíssem para a
realização de um mundo em que a dis-
tância entre os ricos e os desfavorecidos
diminuísse. Também se pode sugerir
que essas práticas deveriam propor –
num momento em que as questões de
identidade se revelam tão cruciais
(como o indica a multiplicação dos con-
flitos que as põem em jogo) – ajudar o
indivíduo a tomar consciência dos limi-
tes dos princípios de identidade que
constituem o seu «pequeno» mundo.

3.3 Aa rticulação das finalidades com
os objectivos

Convém, contudo, sublinhar que o
problema da articulação dos fins com os
objectivos das práticas de orientação
tem também de ser analisado. Com
efeito, um mesmo objectivo pode
corresponder a finalidades opostas. Por
exemplo, actividades que provoquem o
distanciamento das actuais formas de
identidade podem ter como finalidade
quer o desenvolvimento da flexibili-
dade de futuros trabalhadores quer levar
os jovens a pôr em causa os respectivos
estereótipos «de identidade» e a tomar
consciência dos perigos de que estes
são portadores. Da mesma forma, esta
ou aquela actividade – por exemplo,
levar adolescentes de diversos meios a
realizar em comum acções colectivas
de desenvolvimento local – pode con-
duzir à aquisição das competências
úteis, quer para «fazer carreira» no
âmbito da competição económica
mundial, quer para um empenhamento
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em actividades de desenvolvimento
dos países pobres.

3.4 Práticas de orientação visando
a s s e g u r a r um desenvolvimento
h u m a n o

No final, impõe-se uma reflexão. A
maioria das abordagens das escolhas
profissionais, dos projectos de futuro,
do ciclo de vida ou das transições apre-
senta duas características. Por um lado,
não dizem respeito à pessoa encarada
na sua totalidade, mas concentram-se,
em graus diversos, é certo, sobre um
dos seus aspectos: a formação, a orien-
tação e a inserção profissional. Por
outro, baseiam-se numa concepção
«positiva», ou mesmo «ecuménica» do
ser humano: podem ser lidas como
visões laicas da ideia do homem ocupa-
do a realizar na terra a obra de Deus.
Assim, estas abordagens ignoram a
negatividade – por vezes ligada de
forma essencial a certas cristalizações
de identidade – de que o ser humano
deu provas ao longo do século XX.
Explicam relativamente bem como é
que alguém se torna engenheiro (e tam-
bém as razões pelas quais alguém se
decide a ser engenheiro), mas nada
dizem sobre aquilo que esse engenheiro
fará: participar no desenvolvimento de
uma região desfavorecida ou estabele-
cer os planos de um sistema destinado a
exterminar por completo determinados
grupos humanos.

De facto, a questão em que, actual-
mente, se baseiam as práticas (e as
investigações) em orientação é a
seguinte: «Como permitir que cada pes-
soa se realize plenamente?» A l é m
disso, essas práticas organizam-se em
torno de concepção segundo a qual (já o
vimos) o indivíduo, ajudado pelo orien-
t a d o r, deve encontrar, por si só, a «sua»
resposta a esta pergunta, que corres-
ponde a um modelo individualista da
orientação. Ora, nada exclui que um
determinado indivíduo considere que a
sua própria realização passe pelo seu
empenhamento neste ou naquele
grupúsculo activista que professa uma
ideologia niilista...

Esta é a razão pela qual os técnicos e os
teóricos da orientação não parecem ter,
hoje em dia, outra alternativa senão a de
empreenderem uma reflexão sobre o
Bem e sobre o «Bem comum». Esta
reflexão talvez os levasse a colocar no

centro da orientação a preocupação com
o desenvolvimento da humanidade dos
outros e da própria. O princípio funda-
mental dessa preocupação seria o de
que a realização humana de cada um,
que constitui o objectivo das práticas de
orientação, não pode ocorrer sem o
desenvolvimento dos outros. A q u e s t ã o
central da orientação deixaria de ser
«Como ajudar cada pessoa a realizar- s e
plenamente enquanto indivíduo isola-
do?», para passar a ser «Como ajudar
cada pessoa a realizar a sua própria
humanidade ajudando os outros a
realizar as deles, plenamente e à
maneira de cada um?». É certo que em
ambas as perspectivas as práticas de ori-
entação estão focadas no indivíduo.
Mas, na primeira, a finalidade consiste
na realização de indivíduos concebidos
como seres isolados, enquanto na
segunda, a finalidade consiste no desen-
volvimento da humanidade de cada um.

Esta nova perspectiva para a orientação
teria como regra o fundamento em va-
lores que pudessem ser erigidos em
princípios «universais» para a acção,
valores que «permitam a cada pessoa
d e s e n v o l v e r, à sua maneira, as suas car-
acterísticas plenamente humanas». Esta
investigação de princípios univer-
salmente aceites como fundamento das
práticas de orientação levaria, certa-
mente, os orientadores a provocarem a
evolução de determinadas expectativas
individuais que, na sua formulação bru-
tal, não podem ser universalizadas. É,
por exemplo, o caso de «quero realizar-
me plenamente». Um desejo deste tipo
pode, de facto, implicar um empe-
nhamento em destruir tudo o que é
encarado como obstáculo à própria rea-
lização; tudo, incluindo os outros.

Será necessário sublinhar que esta
investigação de princípios universais
não tem como consequência propor
uma espécie de modelo abstracto da
humanidade? O objectivo não é negar
as formas de identidade particulares,
muito pelo contrário, mas sim pro-
mover o reconhecimento da
humanidade dos outros, para além das
diferenças étnicas, culturais, religiosas,
sociais, sexuais, etc. Isto implica, bem
entendido, conceber práticas de orien-
tação que se proponham lutar contra
qualquer isolamento da identidade do
indivíduo que o leve a rejeitar, como
não humana, qualquer forma que não
corresponda aos seus princípios de
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