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APRESENTAÇÃO 

 

A pesquisa é um processo de construção do saber que gera novos conhecimentos e 

aprendizagens, colaborando com o conhecimento já existente. A decisão da escolha do 

tema desta pesquisa vai ao encontro com a minha própria história de vida. Esta pesquisa 

trata de conceitos como psicologia social comunitária, empregabilidade, plano de carreira, 

grupos e coaching. Para a psicologia social comunitária nossas decisões são baseadas na 

nossa subjetividade e nos acontecimentos que vivenciamos ao longo de nossa vida. 

Somam-se a isso nossas relações familiares, com amigos e comunidades que fazemos 

parte. Não foi sem motivos que decidi escolher pelo que a vida tem me apresentado. Penso 

que a decisão de escolher o tema de minha dissertação mostra minha curiosidade e gratidão 

ao que os conceitos apresentados aqui puderam me proporcionar. 

A escolha de minha profissão, quando jovem, era algo confuso em minha mente. A 

curiosidade por entender os fenômenos da vida sempre me motivaram aos estudos. Diante 

destas dúvidas, procurei ainda na adolescência por uma orientação profissional, onde eu 

pudesse identificar minhas principais vocações e gostos e pudesse tomar uma decisão 

assertiva. Através de encontros semanais com uma psicóloga, pude descobrir que o que 

realmente me encantava era o entendimento do comportamento humano. Foi assim que 

decidi fazer psicologia. Olho para trás e para o hoje e percebo como sou feliz e realizada 

atuando enquanto psicóloga. Comecei a descobrir durante o curso de graduação que 

auxiliar as pessoas a se conhecerem, a conscientizar-se dos processos da vida e a buscar 

suas realizações é o que me fazia realmente feliz.  

A metodologia de coaching escolhida para a abordagem nesta pesquisa vai ao 

encontro dos meus princípios. O coaching é uma ferramenta que abarca valores como 
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respeito, conscientização, projeto de vida, escolhas assertivas, sucesso, felicidade, 

qualidade de vida, prazer, satisfação, autorrealização e bem-estar pessoal e profissional. 

Perante a demanda apresentada no mercado de trabalho atual, procurei colaborar 

para a formação da consciência crítica e para a construção de uma identidade social e 

individual embasada nos princípios da psicologia social comunitária. Pretende-se com esta 

ciência contribuir com a educação e o desenvolvimento da consciência tanto pessoal 

quanto social e buscar a realização pessoal e profissional. 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar uma intervenção de coaching de carreira em um 
grupo de alunos de cursos de graduação de uma faculdade particular, na cidade de 
Curitiba/PR. Buscou-se averiguar uma diferente forma de trabalho voltado para 
conscientização, o planejamento de carreira e a empregabilidade dos participantes, 
utilizando-se das ferramentas do coaching. Teve como abordagem epistemológica a 
psicologia social comunitária, que compreende o homem em suas relações, com o intuito 
de conscientizar e facilitar a relação das pessoas em um contexto grupal. Para buscar 
compreender e analisar a intervenção do coaching de carreira em grupo, foram realizadas 
oito sessões de coaching de carreira com os alunos e entrevistas individuais antes e depois 
da intervenção, assim como a observação da mesma, caracterizando esta pesquisa como 
qualitativa. Participaram desta pesquisa-ação 12 alunos nas entrevistas iniciais e 6 nas 
sessões de coaching e entrevistas finais, sendo que estes são dos cursos de administração, 
ciências contábeis, psicologia e fisioterapia de diferentes períodos e idades, de ambos os 
sexos e que se dispuserem voluntariamente a participar da pesquisa. Os dados dos relatos 
dos participantes e das observações cursivas foram tratados por meio da análise de 
conteúdo. Com este estudo, buscou-se contribuir para o incentivo de uma nova 
metodologia, que se utiliza de ferramentas de coaching e pode contribuir para uma maior 
conscientização e aperfeiçoamento da empregabilidade dos participantes. Serão 
apresentados nesta dissertação de mestrado dois artigos, com os títulos Empregabilidade e 
Planejamento de Carreira: uma Análise da Perspectiva de Alunos de Graduação e 
Coaching de Carreira: Desenvolvimento e Análise de uma Intervenção em um Grupo de 
Alunos de Graduação. O primeiro artigo foca nas perspectivas que os alunos têm a respeito 
da sua empregabilidade e de sua carreira, a partir da análise da primeira entrevista 
individual realizada com eles. Já o segundo artigo aborda o processo e os resultados do 
coaching de carreira realizado com os alunos participantes desta pesquisa. 

Palavras-chave: Coaching. Carreira. Empregabilidade. Grupo. Psicologia social 
comunitária. 
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ARTIGO I 

Empregabilidade e Planejamento de Carreira: uma Análise da Perspectiva de Alunos 
de Graduação 

 

Resumo  

Este artigo apresenta a análise das entrevistas iniciais realizadas com um grupo de alunos 
de uma instituição de ensino superior particular, localizada na cidade de Curitiba/PR. A 
análise focou as questões referentes à perspectiva que os alunos têm em relação à sua 
empregabilidade e carreira profissional. Essas entrevistas antecederam a uma intervenção 
em um grupo, que alguns dos alunos que responderam às entrevistas participaram. A 
intervenção ocorreu através da utilização da metodologia de coaching e da epistemologia 
da psicologia social comunitária. Participaram das entrevistas 12 alunos, dos cursos de 
administração, ciências contábeis, psicologia e fisioterapia de diferentes períodos e idades, 
que voluntariamente se disponibilizaram a participar. Foi realizada uma entrevista 
semiestrutura, contendo 19 perguntas abertas. As respostas das entrevistas foram 
transcritas e vinculadas às categorias: (a) escolha profissional, (b) percepções em relação 
ao mercado de trabalho, (c) empregabilidade, (d) projeto de vida, e (e) preparo para o 
mercado de trabalho. Utilizou-se, como forma de apreciação, a análise de conteúdo. 
Observou-se que os alunos conhecem pouco sobre o tema empregabilidade e buscam o 
desenvolvimento de sua carreira por meio de estudos, contato com outras pessoas, cursos 
de extensão e idiomas, experiências práticas, como estágios, e procuram aperfeiçoar suas 
habilidades e competências pessoais. Pensar sobre a carreira e o futuro profissional gera 
contradições nos alunos. Alguns sentem ansiedades e angustias e outros apresentam 
sentimentos de felicidade e conquista. O futuro profissional já é pensado, porém pouco 
articulado com a realidade e com planos concretos.  

Palavras-chave: Empregabilidade. Planejamento de carreira. Coaching. Alunos de 
graduação. Psicologia social comunitária. 
 
Abstract 

This article presents the analysis of the initial interviews with a group of students of a 
private higher education institution, located in Curitiba / PR . The analysis focused on the 
issues of perspective that students have regarding their employability and professional 
career. These interviews prior an intervention group in which some of the students who 
participated answered interviews. The intervention occurred through the use of coaching 
methodology and epistemology of community social psychology . Twelve students 
participated in the interviews, the courses of administration, accounting, psychology and 
physiotherapy from different periods and ages, who volunteered to participate on. The 
interviews were conducted, consisting of 19 questions. The responses from the interviews 
were transcribed and linked to the categories: (a) vocational choice, (b) perceptions of the 
labor market, (c) employability, (d) life project , and (e) preparation for the job market. 
Content analysis was used as a form of assessment. It was observed that students know 
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little about the subject employability and seek to develop their career through studies, 
contact with other people, languages and professional courses, practical experiences, such 
as internships, and seek to improve their personal skills and competencies. Thinking about 
career and professional future generates contradictions in students. Some feel anxiety and 
anguish and others have feelings of happiness and achievement. The professional future is 
now thought, however inarticulate with reality and concrete plans. 

Keywords: Employability. Career planning. Coaching. Undergraduates. Community social 
psychology. 

 

Introdução 

Segundo dados da Classificação Brasileira de Ocupações (Brasil, 2013), existem 

hoje no Brasil 68 profissões regulamentadas. As pesquisas demonstram um crescimento 

em todos os setores e segmentos, oportunizando mais empregos à população brasileira. Em 

janeiro de 2013, por exemplo, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (2013), a taxa de desemprego ficou em 5,4%, o menor índice para o mês nos 

últimos dez anos. Dessa forma, é observada uma tendência no aumento da demanda de 

emprego no mercado de trabalho, e, como consequência, maior exigência por profissionais 

cada vez mais qualificados. Diante disso, empresas e indivíduos buscam aumentar a 

empregabilidade para atender a essa demanda contemporânea, que traz consigo 

particularidades muitas vezes desafiadoras, como, por exemplo, a competitividade, 

colocando a pessoa como a responsável por estar empregada ou não. Há um “fetichismo da 

individualidade” como forma de se alcançar o crescimento profissional (Duarte, 2004). 

Campos (2011) afirma que o termo ‘empregabilidade’ passou a ser utilizado 

frequentemente por profissionais, estudantes, meios de comunicação e nas políticas 

públicas como uma alternativa para enfrentar as mudanças impostas pelo mercado de 

trabalho atual. Essas transformações contribuíram não só para a formação do termo 

‘empregabilidade’, como também para mais pesquisas na área, que teriam como intuito 

preparar profissionais para atender às demandas organizacionais. Helal e Rocha (2011) 
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corroboram com essa afirmação e apontam que a empregabilidade é conceituada como a 

competência de adaptação do trabalhador às novas exigências do mercado de trabalho.  

Pessoas de diferentes idades buscam cada vez mais atualizar-se e preparar-se para 

as exigências que o mundo do trabalho às impõe. Como exemplo de atualização e preparo, 

observa-se a crescente procura por cursos de graduação, que podem trazer ao indivíduo um 

grande diferencial competitivo. Segundo edição do Censo da Educação Superior (2010), o 

índice de alunos matriculados em faculdades e universidades aumentou 110% do ano de 

2001 a 2010. São 2.377 instituições de ensino superior em todo o Brasil que oferecem 29,5 

mil cursos, com um total de 6,3 milhões de alunos universitários matriculados. Para 

Soares, Sestren, Prado Filho e Dias (2007), estamos vivenciando a sociedade do 

conhecimento, que configura-se pela informação e que exige um contínuo 

desenvolvimento de habilidades e competências individuais das pessoas que querem 

manter-se no mercado de trabalho. 

Diante desse contexto, surgiu o interesse da pesquisadora em analisar criticamente 

a conjuntura do processo de empregabilidade e oportunizar maior reflexão a um grupo de 

alunos que cursavam graduação em uma faculdade privada na cidade de Curitiba/PR. 

Utilizou-se como abordagem epistemológica a psicologia social comunitária, que 

compreende o homem como sendo sócio e historicamente construído e que ao mesmo 

tempo constrói concepções a respeito de si mesmo, dos outros homens e do contexto 

social. Segundo Sánchez Vidal (1991), a psicologia social comunitária é um campo de 

estudo da relação entre os sistemas sociais e o comportamento humano. Sua aplicação 

configura-se na intervenção de problemas psicossociais, no desenvolvimento humano 

integral, na compreensão de impactos socioambientais de ambos os determinantes e 

também através de mudanças racionais nos sistemas sociais. Sánchez Vidal (1991) defende 

a ideia de que as relações psicossociais estabelecem o desenvolvimento da comunidade. 
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Como método para esta pesquisa, foi utilizado o processo de coaching de carreira 

em grupo, que se configura como sendo um instrumento de desenvolvimento pessoal e 

profissional, que intervém na busca de maior autoconhecimento, conscientização, 

socialização e planejamento de vida. 

Visando a analisar essa intervenção, foram realizadas entrevistas iniciais com 

alunos de graduação que, voluntariamente, decidiram participar da pesquisa-ação, 

denominada Coaching de Carreira: análise de uma intervenção em um grupo de alunos de 

graduação. Este artigo apresenta a análise inicial dessa pesquisa, isto é, os resultados das 

entrevistas iniciais realizadas antes do grupo de coaching que foi realizado com os alunos. 

Tem como intuito examinar a percepção que os participantes possuem em relação à 

empregabilidade e carreira. 

 

Carreira e Empregabilidade 

Entre as diversas mudanças que ocorrem no mundo globalizado do trabalho, 

destacam-se os avanços tecnológicos, industriais e a importância atribuída ao 

conhecimento e à informação. Observa-se uma evolução no mundo do trabalho em que são 

valorizados não apenas o conhecimento técnico, mas também habilidades 

comportamentais, como comunicação, trabalho em equipe, controle de estresse, 

habilidades sociais, planejamento, organização e criatividade.  

Borges e Yamamoto (2004) apontam que o trabalho, e até mesmo a forma de 

pensar sobre ele, é constituído pelas condições sócio-históricas em que cada pessoa vive, 

isto é, irá depender do acesso que cada indivíduo tem à tecnologia e à informação, aos 

recursos naturais e ao domínio do saber fazer, da sua posição na estrutura social, das 

condições em que executa suas tarefas, do controle que tem sobre seu trabalho, das ideias e 

da cultura do seu tempo, dos exemplos dos trabalhadores que cada um tem em seu meio, 
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entre outros aspectos. É uma construção social que tem relação com a história de vida do 

sujeito, suas experiências, condições sociais e oportunidades que surgem em sua vida. 

Soares et al. (2007) sugerem que hoje, para as empresas, o diferencial competitivo é 

o desenvolvimento de pessoas competentes, com capacidades criativas, de liderança e de 

trabalho em equipe. Dessa forma, desafios e oportunidades emergem no campo social e das 

profissões; sendo que, nesse cenário, observa-se a busca de indivíduos de todas as idades 

por uma carreira que traga satisfação pessoal e ganho financeiro apropriado.  

Minarelli (2010, p. X) afirma que  

estamos diante de transformações de demandas que requerem adaptações imediatas 

de planos de carreira, além de aperfeiçoamento de currículo, e de mudanças em 

práticas obsoletas de relacionamento, que muitas vezes obstruem o sucesso no 

trabalho. 

A relação social ganha força nessa empreitada, combinada com conscientização, 

preparo, planejamento e ação. Nesse contexto, a carreira profissional tem papel 

fundamental. Teixeira e Gomes (2004) apontam que a noção de carreira surge no início do 

século XX e advém dos acontecimentos vivenciados na Revolução Industrial e das 

mudanças sociais então constatadas: a proliferação e a diversificação de profissões. Diante 

disso, surge a necessidade de auxiliar as pessoas a buscarem um emprego, contribuindo 

para a definição e o crescimento de modelos de desempenho no trabalho, e das escolhas 

profissionais. Sendo assim, segundo esses autores, o mundo do trabalho modelou (e 

continua a modelar) o desenvolvimento do conceito de carreira, determinado por 

acontecimentos históricos e pelas decorrências sociais, políticas e éticas. 

No mundo contemporâneo, a pessoa empregável é aquela que possui habilidades, 

competências e atitudes que irão contribuir para seu sucesso profissional. A carreira 

profissional, segundo Sampaio (2011), está relacionada diretamente ao projeto de vida de 
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cada pessoa, com um horizonte mais amplo e mais distante no tempo e no espaço. Para 

Sampaio (2011), a carreira é um sinônimo de vida profissional, uma trajetória ocupacional 

ao longo de toda a vida de uma pessoa. O foco é uma perspectiva abrangente, que envolve 

o tempo e a abertura para um possível leque de ocupações. “No enfoque de uma carreira, o 

mais importante passa a ser a trajetória ocupacional, o movimento evolutivo e progressivo 

para a realização pessoal de um projeto de vida.” (Sampaio, 2011, p. 37). 

Oliveira, Guimarães e Coleta (2006) sugerem que a carreira de um indivíduo 

contribui para o desenvolvimento e equilíbrio da vida como um todo, sendo a carreira uma 

perspectiva da vida moderna tão importante quanto a família, os estudos e o lazer. A 

consideração atribuída à carreira pela sociedade contemporânea faz com que se dê uma 

grande importância à elaboração de um planejamento consciente e assertivo, que apresente 

estratégias de empregabilidade que viabilizem alcançar metas e objetivos de vida pessoal, 

social e profissional. 

Segundo Campos e Freitas (2008), a utilização atual do termo ‘empregabilidade’ 

aborda não apenas as habilidades exclusivas de uma única profissão e sim as 

características, habilidades e atitudes desejadas para um profissional de alta performance. 

Balassiano, Seabra e Lemos (2005) afirmam que a empregabilidade é integrada à questão 

da qualificação e/ou capacitação profissional, como, por exemplo, a educação formal, a 

aprendizagem contínua, as habilidades de empreendedorismo e a soma de atitudes, como 

iniciativa, autonomia e flexibilidade. 

Pérez e Malvezzi (2008) sugerem que, em geral, a compreensão da 

empregabilidade é dada como uma condição para a preparação das demandas imediatas ou 

futuras no mercado de trabalho, apresentada pelos recursos dos trabalhadores e sua 

capacidade de usá-los em seu trabalho.  
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Carreira e empregabilidade tornam-se, dessa forma, não apenas conceitos formais, 

mas maneiras de buscar inserção social por meio do sucesso profissional, de forma que 

contribua não apenas com o ganho financeiro, mas que vá ao encontro de valores, desejos, 

escolhas assertivas, reconhecimento e felicidade pessoal. 

Diante desse contexto, Montero (2004, p. 68) afirma que 

toda ação humana, explícita ou implicitamente, está orientada por uma concepção 

do mundo, dos seres humanos e das relações que se dão entre eles. Estas 

concepções orientam o comportamento das pessoas, imprimindo sentido e direção... 

essas concepções correspondem aos valores, isto é, as formas de serem consideras 

perfeitos, acabados e completos para um dado tempo e sociedade. 

Dessa forma, compreende-se que o homem é histórico e social e sempre esteve 

atrelado ao trabalho, pois esta é uma maneira de contribuir para o seu desenvolvimento, 

bem como para o desenvolvimento da comunidade e sociedade em que está inserido.  

Quando analisamos o homem participante e contribuinte de uma comunidade, há 

que se ressaltar a atuação da psicologia comunitária, que, segundo Góis (2003), está 

pautada em dois modelos: o do desenvolvimento humano e o da mudança social. Nesses 

modelos propostos, estão presentes a consideração da capacidade do indivíduo e da própria 

comunidade de serem responsáveis na construção de suas vidas, bastando para isso a 

existência de processos de facilitação social baseados na ação local e na conscientização. 

A psicologia social comunitária está voltada para a compreensão da atividade 

comunitária como atividade social significativa (consciente) própria do modo de 

vida (objetivo e subjetivo) da comunidade e que abarca seu sistema de relações e 

representações, modo de apropriação do espaço da comunidade, a identidade 

pessoal e social, a consciência, o sentido de comunidade e os valores e sentimentos 

implicados aí. (Góiz, 2003, p. 290). 
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Observa-se que a psicologia social comunitária tem como objetivo o 

desenvolvimento das pessoas, através de uma maior conscientização dos processos 

psicossociais.  

Nesse sentido, como uma das formas de auxiliar na inserção profissional e 

oportunizar o conhecimento, escolha, planejamento e construção da trajetória profissional 

desejada, encontra-se o serviço de coaching de carreira. O coaching caracteriza-se por 

auxiliar as pessoas a atingir seus objetivos tanto pessoais quanto profissionais. Whitmore 

(2006) afirma que a essência do coaching é liberar o potencial das pessoas para maximizar 

seu desempenho e ajudá-las a aprender novas formas de agir no mundo. Dessa forma, o 

coaching oferece a oportunidade de assessorar indivíduos a enfrentarem diferentes desafios 

em todos os níveis de sua vida e, consequentemente, em sua carreira.  

O ato de conhecer e possuir uma habilidade, é o ato de nomear a realidade e 

articular o mundo; é também lhe dar sentido e apropriar-se dele (Góis, 2005). Nesse 

contexto, carreira e empregabilidade são conceitos que envolvem a historicidade do ser 

humano e do trabalho e abarca considerações sobre conscientização, desenvolvimento e 

adaptação no mundo do trabalho atual.  

 

Método 

A análise apresentada neste artigo é referente às entrevistas iniciais realizadas com 

um grupo de alunos de uma instituição de ensino superior particular, localizada na cidade 

de Curitiba/PR. A análise focou as questões referentes à perspectiva que os alunos têm em 

relação à sua empregabilidade e carreira profissional. Essas entrevistas antecederam a uma 

intervenção em um grupo, que alguns dos alunos que responderam às entrevistas 

participaram. A intervenção ocorreu através da utilização da metodologia de coaching e da 

epistemologia da psicologia social comunitária. 
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Primeiramente, foram realizadas entrevistas iniciais com alunos de graduação que, 

através de um convite realizado pela pesquisadora, decidiram participar voluntariamente da 

pesquisa-ação, denominada Coaching de Carreira: desenvolvimento e análise de uma 

intervenção em um grupo de alunos de graduação. Para o desenvolvimento desta, a 

pesquisadora efetuou entrevistas individuais, antes e ao final da intervenção, para a coleta 

de dados e preparação das intervenções realizadas com o grupo de participantes, 

favorecendo a elaboração de um planejamento de carreira e aprimoramento da 

empregabilidade dos participantes.  

As entrevistas foram realizadas a partir de um roteiro com perguntas 

semiestruturadas (Anexo 1), contendo 19 perguntas. Essas entrevistas foram audiogravadas 

e posteriormente transcritas na íntegra para a efetivação da análise.  Como afirmam Dias e 

Soares (2007, p. 319), 

através do estudo dos significados das palavras produzidos nas narrativas, é 

possível conhecer como o homem se insere no seu processo histórico, não apenas 

como ele é determinado, mas principalmente como ele se torna agente da sua 

história, como pode transformar a sociedade na qual vive.  

Utilizou-se nesta pesquisa a análise de conteúdo (Bardin, 1977), que se configura 

em descrever e interpretar o conteúdo das entrevistas realizadas. Para tanto, foi realizada 

uma codificação do relato dos participantes e posteriormente o texto foi transformado em 

unidades de análise e categorizações. As categorias elegidas para a análise foram: (a) 

escolha profissional, (b) percepções em relação ao mercado de trabalho, (c) 

empregabilidade, (d) projeto de vida, e (e) preparo para o mercado de trabalho.  
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Participantes 

Foram entrevistados 12 alunos matriculados nos cursos de administração, ciências 

contábeis, psicologia e fisioterapia de diferentes períodos e idades. Para preservar a 

privacidade de cada aluno respondente, os nomes dos sujeitos foram substituídos por 

símbolos. 

Desses 12 alunos, 8 relataram trabalhar (E1, E2, E4, E5, E8, E10, E11 e E12) e, 

destes, metade atua na área em que faz o curso de graduação (E1, E2, E4 e E10).  

Na Tabela 1, é apresentada a caracterização dos alunos entrevistados. 

 

Tabela 1 – Caracterização dos alunos. 

Nome Idade Gênero Trabalha? Atua na 
Área? 

E1 23 M Sim Sim 

E2 22 F Sim Sim 

E3 27 F Não ____ 

E4 19 F Sim Sim 

E5 34 M Sim Não 

E6 25 F Não ____ 

E7 22 F Não ____ 

E8 46 F Sim Não 

E9 26 F Não ____ 

E10 24 M Sim Sim 

E11 32 F Sim Não 

E12 24 M Sim Não 
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Resultados e Discussão 

Escolha profissional 

Com a entrevista realizada, pôde-se perceber que a maioria dos alunos buscou por 

cursos que iam ao encontro da sua realidade atual profissional:  

Ah eu escolhi por ser um curso que tem a ver com a minha área, uma área 

comercial... então, para crescer nessa área só mesmo tendo administração, mas 

também pela administração pode abrir para outros né, outras áreas também que 

estão próximas a mim como logística, TI, RH, financeiro, são áreas que tão 

próximas ao meu curso, que sem isso meu trabalho não funciona né. É tudo 

integrado. (E1). 

Conforme sugere González-Rey (2012), o sentido que cada indivíduo atribui aos 

fenômenos da vida dependerá dos processos que ele vivencia, compartilha, relaciona, 

sente, pensa e age em diferentes situações. A escolha por uma profissão normalmente está 

atrelada à realidade e à familiaridade que o sujeito tem em sua vida.  

Todo sentido subjetivo está associado a necessidades que o sujeito sente no 

contexto em que atua. Delas se derivam emoções e processos simbólicos que, em 

suas relações, determinam o sentido da atividade para o sujeito. (González-Rey, 

2012, p. 54). 

Alguns entrevistados relataram ter escolhido o curso levando em consideração suas 

habilidades e preferências pessoais, como aponta a entrevistada E8, que cursa psicologia: 

Eu, como trabalho na área [de saúde] com pessoas e o meu atendimento é 

diferenciado, eu procuro ouvir o relato, a queixa, e eu gosto, além do trabalho 

[técnico], eu gosto de ouvir também a história da pessoa, o que ela traz além 

daquela dor. 

Leontiev (1978) defende a ideia de que o conhecimento exerce uma função muito 

importante na formação dos motivos. O sujeito que possui autoconhecimento e 
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conscientização de seus processos internos e externos terá a capacidade de realizar 

escolhas mais assertivas.  

Observam-se nos discursos dos discentes pesquisados que as informações que 

adquiriram ao longo de sua vida a respeito do mundo do trabalho são fontes de 

conhecimentos que irão contribuir para suas escolhas profissionais. Dessa forma, ampliar o 

conhecimento sobre diferentes profissões dará oportunidade ao sujeito de ampliar 

possibilidades de escolhas mais adequadas para seu futuro profissional.  

 

Percepções em relação ao mercado de trabalho 

Os alunos participantes desta pesquisa apontaram sentir diferentes sentimentos 

quando pensam no futuro profissional: segurança, ambição, liberdade, motivação, 

realização, felicidade, otimismo, aflição, frustração e incerteza. A entrevistada E6 

apresentou a seguinte questão: 

Ah eu fico aflita. Eu fico aflita porque às vezes eu não consigo dormir porque eu 

fico planejando e eu quero ver acontecendo as coisas e, ao mesmo tempo, que eu 

me preocupo com o hoje em fazer bem feito agora, eu fico preocupada com as 

coisas futuras.  

Já o entrevistado E4 relatou: “Me sinto feliz”. Outro aluno, E12, afirmou: “Eu me 

sinto bem, me sinto realizado. Eu acho que estou arrumando para isso, estou fazendo todo 

o possível para alcançar esse objetivo.” 

Leontiev (1978) afirma que os sentimentos ocupam as funções de sinais internos, 

não aparecendo diretamente como um reflexo psíquico da atividade psíquica propriamente 

dita. A propriedade especial das emoções está no fato de refletir conexões entre os motivos 

(necessidades) e o sucesso, ou a possibilidade de sucesso, de desempenhar a ação do 

indivíduo que responde a esses motivos. É um reflexo que se fundamenta na experiência, 
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aparecendo como resultado de uma necessidade antes de uma avaliação racional do 

indivíduo. Dessa forma, reagimos de diferentes maneiras aos eventos que ocorrem em 

nossa vida, podendo atribuir a eles emoções distintas. 

Para González-Rey (2000), as emoções fazem parte da dimensão do sentido, sendo 

este arquitetado na constituição subjetiva do indivíduo, que está envolvido na definição do 

significado das diferentes emoções produzidas pelo homem. González-Rey (2000) aponta 

que o surgimento de novas necessidades psicológicas é uma fonte de emoções 

qualitativamente diferentes, que irão integrar-se com outras emoções. Em determinados 

momentos da atividade, bem como no estado geral do contexto em que o sujeito está 

inserido, surgirá novas necessidades. Esse processo de emergência de novas necessidades e 

emoções são inseparáveis do comportamento do organismo como um sistema, o qual 

possui a capacidade para atuar de modo diferente, como sujeitos de suas próprias 

atividades – conforme demonstrou o relato dos entrevistados. 

Pôde-se observar também, através das perguntas atribuídas nesta categoria, que a 

maior parte dos participantes possuía uma percepção pessimista em relação ao mercado de 

trabalho atual. Segundo E2, o mercado de trabalho está “Saturado. Tem que buscar hoje, 

nossa com certeza fazer milhões de pós pra conseguir, ou pós ou cursos de extensão pra 

conseguir ser diferente dos outros. Acho que hoje a profissão está buscando um 

diferencial.” Outro entrevistado, E4, relatou a seguinte situação: “Eu acho que o mercado 

tá fraco de profissionais.” Os entrevistados relataram também que o mercado é instável, 

fechado, carente, competitivo, difícil e com salários baixos.  

Observa-se, no relato dos participantes, o receio existente quanto ao mercado de 

trabalho. Ribeiro e Uvaldo (2011) afirmam que  

o mundo contemporâneo tem oferecido espaço para referentes identitários mais 

estáveis, geradores de reprodução e permanência, mas também para referentes 
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identitários mais instáveis, geradores de construções sucessivas e mudança 

constante (Ribeiro e Uvaldo, 2011, p. 42).  

A percepção pessimista que os participantes da pesquisa têm mostra essa 

inquietação e angústia caracterizada pelas constantes mudanças conferidas pelo mercado 

de trabalho. Ribeiro (2011) sugere que, diante dessas transformações, o indivíduo 

naturaliza a situação sociolaboral, resultando no conformismo e na dificuldade do 

planejamento futuro para atender às demandas presentes na sociedade contemporânea. 

Dessa forma, as pessoas acabam se desenvolvendo e adaptando-se continuamente, 

construindo suas carreiras em situação de extrema vulnerabilidade, gerando ansiedades, 

medos e angústias. 

Outra questão que pode ser ressaltada é o pensamento neoliberal/individualista 

apresentado no discurso dos discentes pesquisados. Verifica-se uma fala individualizada, 

onde o discente desconsidera as condições socioculturais e políticas em que está envolvido, 

sendo ele considerado como único responsável pelo seu sucesso profissional. Isso pode 

gerar a insegurança descrita pelos participantes, que percebem o mercado de trabalho como 

ameaçador, gerando angústias e incertezas, acreditando que estão sozinhos e que tudo 

depende apenas deles, desconsiderando outros fatores relevantes à sua trajetória 

profissional (apoio de colegas, professores, família, políticas públicas, preparação 

adequada etc.). 

Um dado interessante a considerar e que pode ir ao encontro dessas percepções é os 

resultados conferidos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), apresentados no relatório do ano de 2012. De acordo com o levantamento da 

organização, o Brasil tem conseguido, nos últimos anos, melhorar o nível de emprego da 

população. Porém, os jovens não têm se beneficiado tanto desse quadro, tendo três vezes 

mais riscos de ficarem desempregados no país do que um adulto. Talvez seja este um 
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motivo relevante, que pode conferir aos participantes desta pesquisa sentimentos e 

percepções que geram certas aflições – a falta de visibilidade de oportunidades conferidas 

no mercado de trabalho. Isto é, apesar da preparação, realizada através principalmente da 

participação acadêmica, os dados revelam que o jovem não possui um trabalho 

legitimizado, isto é, com carteira assinada. 

 

Empregabilidade 

A partir da análise dos relatos, foi possível observar que a metade dos alunos 

entrevistados relatou conhecer pouco sobre empregabilidade, conforme aponta E2: “Pouca 

coisa, assim, pra te falar bem a verdade é difícil até de definir né, eu acho que a definição, 

sei lá, adequar o que você quer como que a empresa está buscando também.” 

Pérez e Malvezzi (2008) apontam que, na realidade, a empregabilidade é uma 

construção que vai além da relação e é configurada como uma categoria de prática para dar 

conta das dinâmicas de inclusão e exclusão dos indivíduos no mercado de trabalho. Eles 

afirmam que o conceito ainda é utilizado com diferentes significados e sentidos, o que 

pode ser observado pela dificuldade que os alunos entrevistados tiveram em responder 

sobre o significado do tema empregabilidade. 

Quando interrogados sobre o que faziam para aperfeiçoar sua empregabilidade, os 

alunos, mesmo sem conseguirem definir o real significado do tema, relataram que faziam 

cursos de extensão, realizavam leituras, buscavam aproveitar as oportunidades de 

orientação de carreira que a própria faculdade oferecia, procuravam ter atitudes positivas 

na empresa em que já trabalhavam, buscavam manter a motivação, conversar com 

professores e pessoas que trabalhavam na área, atualizavam e distribuíam currículos, 

realizavam estágios, trocavam ideias e experiências com os próprios pais, faziam cursos de 
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línguas e aproveitavam o próprio curso de graduação para ampliar a empregabilidade e 

carreira. 

Eu procuro estar bem atualizado. Mesmo estando trabalhando eu atualizo meu 

currículo em sites que eu tenho meu currículo disponível para eu ter uma ideia de 

como está o mercado, como está o salário. Sempre busco cursos que eu possa fazer 

no tempo disponível. Acho interessante a questão de fazer cursos, sempre, desde 

bem novo eu fazia curso, é um hábito já. (E10). 

O entrevistado E4 salientou: “Eu gosto de ler, eu gosto de trocar muita ideia com 

quem já trabalhou na área também, sabe porque um acha de uma forma e qual a fonte 

pegou, qual meio.” 

Pérez e Malvezzi (2008) defendem a ideia de que o conceito de empregabilidade 

agrega em sua maioria aspectos individualizados no sujeito, transferindo a 

responsabilidade do processo apenas para o indivíduo, esquecendo outros atores tão 

importantes quanto o indivíduo, como a sociedade, o papel das próprias empresas, o setor 

de recursos humanos, a família, as condições socioeconômicas do sujeito, a comunidade, 

políticas públicas etc. Todos esses requisitos apontados pelos participantes da pesquisa são 

mantidos como parte da individualização e responsabilização, sem considerar outros 

aspectos, como, por exemplo, a idade, tipo de escola frequentada, forma de estudo 

realizado, etnia, gênero e classe social. 

Quando os participantes da pesquisa foram interrogados sobre seu networking ou 

rede de contatos, metade dos alunos pesquisados relatou que aproximadamente de 6 a 10 

pessoas indicariam seu trabalho atualmente. O relacionamento com pessoas é, de fato, a 

chave que irá abrir as portas no mercado de trabalho e contribuir para a carreira 

profissional. Isso porque é através das relações que nos construímos como sujeitos. 

Segundo Ribeiro (2011), o termo networking, em sua forma resumida, significa que quanto 
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maior for a rede de contatos de uma pessoa, maior será a possibilidade de essa pessoa 

conseguir uma boa colocação profissional. 

Segundo Montero (2010), o sujeito não é um ser isolado, mas sim um ator social. O 

conhecimento não ocorre em indivíduos isolados, mas na intersubjetividade, que é o 

produto da relação. A relação faz com que o indivíduo se construa e nas comunidades o 

individual dá lugar ao coletivo. É na relação com o outro que o sujeito cresce e se 

desenvolve e toda a sua vida está caracterizada por participações em grupos, necessários 

inclusive para a sobrevivência.  

 

Projeto de vida  

Quando interrogados sobre como se imaginavam daqui a 5 e 10 anos, muitos 

entrevistados apontaram que gostariam de ter a sua própria empresa e empreendimento: 

Daqui 5 anos... Talvez em outra empresa, talvez com outro cargo acima já numa 

empresa... nunca fecho oportunidades né, sempre deixo uma porta aberta para 

futuras conversas, futuras negociações. Daqui a 10 anos. É a gente pensa que é 

longe né, mas não é tanto, tão longe... Se pensar 10 anos passa muito rápido então, 

de 5 para 10 anos eu me imagino, talvez com a minha própria empresa. 

Pode-se observar nessa fala a presença marcante da ambição por uma ascensão 

rápida na carreira, caracterizada pela geração Y. A denominada geração Y é marcada por 

pessoas nascidas em meados da década de 1980. Cavazotte, Lemos e Viana (2012) 

apontam que os indivíduos da geração Y almejam ter responsabilidades e participar dos 

processos de tomada de decisão. São indivíduos que querem ter um rápido crescimento 

dentro das empresas, ao mesmo tempo que desenvolvem suas competências e condições de 

trabalho com maior flexibilidade. 



25 

 

Alguns entrevistados apontaram ainda que gostariam de estar em uma posição de 

gerência e/ou coordenação: “Bom, daqui cinco anos eu pretendo estar ocupando cargo de 

gerência, na empresa em que eu estou hoje ou se surgir a oportunidade em outra 

empresa...” (E10). Outros entrevistados, como os alunos E3 e E12, gostariam de estar 

concursados e afirmaram que querem estabilidade. Uma pessoa não soube responder a essa 

questão.   

D’Avila, Krawulski, Veriguine e Soares (2011) destacam que o projeto de vida 

pode apresentar-se na vida dos sujeitos como uma direção para as suas escolhas. Os 

projetos de vida nos impulsionam e nos auxiliam a identificar quais caminhos trilhar para 

alcançar nossos sonhos e desejos. Criar um plano de carreira, alinhado com metas e ações 

estratégicas, contribui para o sucesso profissional de cada indivíduo. Segundo Zaccarelli, 

Domenico e Teixeira (2008, p. 156), “o mais importante ganho no planejamento de 

carreira está no processo que leva a ele: o exercício de reflexão que representa e que o 

ajuda a se colocar perante você mesmo ao longo de sua vida.” De acordo com Zaccarelli et 

al. (2008), o planejamento de carreira é importante para o estudante e recém-formado, pois 

com ele o sujeito saberá quais serão seus passos e quais locais deverá frequentar para, 

gradativamente, atingir o seu sucesso profissional.    

Quando interrogados sobre seus objetivos profissionais, os entrevistados relataram 

que gostariam de abrir seu próprio negócio, conforme aponta a entrevistada E2: “O 

principal com certeza é abrir a empresa. Meu próprio negócio.”  

Alguns entrevistados comentaram que gostariam de ter um cargo de 

gestão/liderança: “Ser gerente.” Outros afirmaram que queriam fazer mestrado e doutorado 

para seguir a carreira de professor. Alguns entrevistados relataram também querer 

reconhecimento e ter bons salários. 

Percebe-se, através das falas dos participantes, que a maioria dos discentes buscam 
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por uma ascensão profissional e que, para tanto, o projeto de vida apresenta-se como uma 

ferramenta de planejamento que busca alcançar metas e objetivos, onde o sujeito possa 

visualizar os melhores caminhos para seguir durante sua vida tanto pessoal quanto 

profissional. 

 

Preparo para o mercado de trabalho 

Quando os alunos foram interrogados se se sentiam preparados para a sua futura 

profissão, a maioria relatou que não: “No momento não, mas estou me preparando para 

isso. A faculdade vem para isso para instruir né.” (E1). 

É sabido que a educação é determinante para a emancipação do trabalhador. Para 

Oliveira e Almeida (2009) o conhecimento tem um verdadeiro significado quando é 

colocado em exercício, isto é, quando se percebe como algo importante, ligado às 

atividades cotidianas do sujeito, fazendo parte de suas relações sociais e principalmente 

daquelas atividades exercidas diretamente no ambiente de trabalho. Isso sugere que os 

estudos, a educação e o conhecimento adquiridos na faculdade e em cursos de extensão são 

essenciais para auxiliar o discente no preparo para o mercado trabalho. 

Quando foi realizada a pergunta: “O que imagina precisar fazer para chegar aos 

seus objetivos profissionais?”, a maior parte dos entrevistados falou sobre suas 

competências pessoais, tais como paciência, determinação, foco, autoconfiança, 

planejamento, simplicidade e dedicação: “Determinação, foco, autoconfiança, 

planejamento, de um suporte, de alguém experiente... e acho que acima de tudo 

simplicidade, cuidado para não ultrapassar por em cima de ninguém por causa desse 

desejo.” (E6). 

Alguns entrevistados apontaram que, para atingir os seus objetivos profissionais, 

precisavam trabalhar muito, ter mais maturidade, terminar a faculdade, fazer estágios, 
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buscar por orientação profissional, ter um plano de negócio e ainda que precisariam ter 

maior qualificação:  

Acho que tem além da dedicação, tem que se mostrar cada vez mais no mercado do 

trabalho, tem que fazer alguns sacrifícios. Sacrifício eu digo, de trabalhar de 

graça, se meter a fazer estágio em tudo quanto é lugar. Esse tipo de coisa, que eu 

acho que leva lá na frente. (E7).  

Observa-se no relato dos participantes um discurso caracterizado pela 

individualização quanto ao mercado de trabalho, apontando que esse preparo depende em 

grande parte das ações específicas de cada pesquisado. Nesse contexto, a autora Sawaia 

(2009, p. 40) aponta que  

os valores comunitários devem ser interiorizados como projeto individual para se 

transformar em ação. Devem ser pensados e sentidos como necessidade... pois 

ninguém é motivado por interesses coletivos abstratos e não se pode exigir que o 

homem abandone a esfera pessoal da busca da felicidade, pois bem-estar coletivo e 

prazer individual não são dicotômicos e o consenso democrático não é conquistado 

necessariamente à custa de sacrifício pessoal. 

Esse conceito sugere que o homem é uma construção da soma de sua subjetividade 

individual e das relações que estabelece com o mundo e que individual e coletivo se 

integram dialeticamente para constituir o sujeito. 

Os recursos pessoais que os entrevistados relataram precisar para atingir seus 

objetivos profissionais foram: desenvoltura, inteligência relacional e emocional, 

flexibilidade, persistência, capacidade de falar em público, autoconfiança, liderança, 

empreendedorismo, investimento financeiro, determinação, conhecimento, paciência, 

princípios/ética, doutrinas, foco, racionalidade, dinamismo, dedicação, compra de livros, 

revistas e DVDs da área, observação de pessoas de sucesso e carteira de motorista. 
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Quando questionados a respeito das experiências que acreditam ser importantes, e 

que ajudariam na preparação para sua futura profissão, os entrevistados relatam distintas 

vivências, como intercâmbio, trabalho em grupo, línguas, pós-graduação, desenvolvimento 

de competências pessoais, maior conhecimento, cursos de extensão, estágios e práticas na 

área, participação em eventos e contato direto com pessoas: “Experiências? Eu acho que o 

contato humano né. A gente é muita teoria e acho que o contato com o, bom no caso da 

clínica o contato com os problemas, com as dificuldades das pessoas né e eu acho que isso 

faz com que você tenha uma clareza do que que é, né.” (E 12). 

A prática e as experiências, tanto técnicas quanto comportamentais, adquiridas 

durante a formação acadêmica proporcionam conhecimentos de grande valia para a 

inserção do sujeito no mercado de trabalho, pois irão facilitar aos pretendentes uma maior 

compreensão da profissão e dos ofícios específicos que cada trabalho contempla. Observa-

se que os alunos entrevistados têm conhecimento a respeito disso e buscam aperfeiçoar 

suas competências e habilidades investindo em quesitos como formação e principalmente 

desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais.  

 

Conclusão 

O ato de planejar a carreira propicia e facilita maior reflexão, promovendo o 

conhecimento e o autoconhecimento fundamentais para o desenvolvimento de atividades 

em qualquer ramo do conhecimento humano. A carreira tem seu ciclo de vida. Cada fase 

tem sua constituição e desperta emoções próprias. Tem sua dinâmica específica e deve ser 

entendida para ser melhor dominada. 

A escolha da carreira profissional é algo de extrema importância para a vida de um 

indivíduo. Escolher uma ocupação que traga satisfação, ganho apropriado, 

desenvolvimento e reconhecimento não é nada simples. A pesquisa realizada com alunos 
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de graduação apontou que a maior parte desses discentes buscava ocupações que já lhes 

eram familiares e que, de certa forma, já foram exibidas em ações e pensamentos 

anteriores. Conforme apontam Oliveira et al. (2006, p. 12), 

frequentemente os profissionais se deparam com eventos que refletem conquistas, 

competições, desafios e fracassos. Ao enfrentar estes eventos observa-se que 

quando o indivíduo conhece seus objetivos e decide-se por opções que respeitam 

seus valores, suas características pessoais e vocacionais, a evolução da carreira se 

faz mais fácil e prazerosa, contribuindo para o constante aprendizado.  

Observou-se, nesta pesquisa, que os alunos escolhem o conhecido, o próximo da 

sua realidade, tanto profissional quanto pessoal. As competências pessoais que englobam 

conhecimentos, habilidades e atitudes – já desempenhadas anteriormente na vida desses 

acadêmicos – relacionavam-se diretamente com a escolha da carreira profissional e mostra 

que a história do sujeito, isto é, seu passado, irá construir também o seu futuro. 

Nessa fase, os sentimentos aparecem confusos e contraditórios. Há momentos de 

ansiedade e preocupação com o futuro que ainda está por vir. Somam-se a isso momentos 

de alegria, contentamento e realização. Como o futuro profissional ainda é incerto, as 

contradições aparecem como forma de precaver o discente dos conflitos e problemas que 

estão por vir. 

As formas de trabalhar adquiriram novos perfis e o emprego passa por redefinições. 

Repensar sobre a carreira e a empregabilidade tornou-se primordial no mundo 

contemporâneo, pois o vínculo empregatício está abrindo espaço para novos modelos de 

relacionamento profissional. Para Miranelli (1995, p. 18), “as carreiras para a vida inteira 

tornam-se cada vez mais raras e o retreinamento para acompanhar as mudanças 

tecnológicas é uma das exigências dos novos tempos.” Segundo esse mesmo autor, as 
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pessoas precisarão atualizar-se periodicamente para sustentar seus conhecimentos 

atualizados e expandir outras habilidades. 

Nesta pesquisa, observou-se que, mesmo sem entender ainda o que é realmente o 

significado do termo ‘empregabilidade’, os acadêmicos já buscavam por experiências que 

pudessem lhes trazer conquista profissional. A elaboração de um currículo adequado, a 

busca por estágios, execução de cursos de extensão, o contato com profissionais da área e o 

network ganham força nessa empreitada. As relações somam-se a esse processo e revelam-

se como uma maneira de conseguir colaboração, cooperação e apoio para a carreira 

profissional dos estudantes pesquisados. 

Observa-se também, através dos relatos dos discentes participantes desta pesquisa,  

que permanece uma certa crença de que exclusivamente o esforço pessoal irá garantir o 

sucesso, não ponderando outros atores envolvidos no processo de empregabilidade, como, 

por exemplo, as políticas públicas do Brasil, o papel das corporações no processo de 

emprego e desemprego, o papel das pessoas que trabalham com recursos humanos nas 

empresas, o meio social em que esses alunos estão inseridos, o corpo docente da faculdade 

em que estudam e as oportunidades conferidas em seu núcleo familiar e comunitário. 

Nesse contexto, a empregabilidade é vista como uma questão de adaptações, reinvenções, 

rupturas constantes, negociações e marketing, como se a pessoa precisasse se posicionar 

frente ao mercado como uma “marca” com o tipo de produto de identidade, para manter-se 

nessa empreitada. 

E o futuro? Qual será? Como imaginar onde quero chegar? Notou-se neste estudo 

que existia uma ciência quanto às aspirações futuras. “Eu quero ser um diretor”, “quero ter 

minha empresa”, “quero passar em um concurso público”, entre outras. São tantas opções, 

tantas oportunidades, que muitas vezes pode até confundir o acadêmico ainda inexperiente 

no mercado de trabalho. Foi possível notar que os discentes pesquisados possuíam uma 
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visão do que queriam ser, ter e fazer, mas o trajeto para a efetivação da visão ainda era 

pouco claro e específico. Observou-se a ausência de noções de planejamento estratégico e 

de um adequado plano de carreira que os guiassem por caminhos eficientes e eficazes. 

E o preparo? Como tornar-me proprietário de todos os meus desejos e aspirações? 

Pôde-se observar  que os alunos possuíam uma noção do que era necessário fazer para 

crescer profissionalmente: desenvolver competências pessoais, realizar cursos de extensão 

e pós-graduação, ter uma rede de contatos que propiciasse mais chances na carreira, ter 

experiências na área de atuação, adquirir maior maturidade, saber trabalhar em equipe etc. 

Nessa perspectiva, o que carecia ainda, na mente desses acadêmicos, era uma maior 

organização de todas as táticas mencionadas, em uma sequência lógica que pudesse atingir 

os resultados tão desejados.  

Diante do contexto apresentado, sugere-se uma atuação da psicologia social 

comunitária que seja mais próxima da comunidade acadêmica, comprometida com a vida 

dos jovens e atuando com práticas de conscientização, identificação e clarificação da 

realidade do trabalho, que permita uma mobilização e transformação social, oportunizando 

novas formas de organização e busca pelo trabalho.  Góis (2003) afirma que na construção 

do sujeito na comunidade está implicada a compreensão de que ele é responsável pela 

realidade histórico-social em que vive. Esse sujeito é capaz de transformar a sociedade em 

seu próprio benefício e no de toda a coletividade. Reconhecendo seu valor pessoal e seu 

poder pessoal, o indivíduo se descobre capaz de influenciar o sistema de ação histórica de 

sua coletividade e da sociedade maior.  

Atuar com alunos de graduação ampliará o conhecimento dos participantes sobre 

suas atitudes e escolhas profissionais e responsabilidades. Nesse contexto, confere-se a 

importância da atuação da psicologia social comunitária, a fim de poder colaborar com a 
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criação de espaços relacionais, que irão vincular os indivíduos na busca de seus mais 

nobres objetivos de vida, sejam pessoais ou profissionais. 
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ARTIGO II 

Coaching de Carreira: Desenvolvimento e Análise de uma Intervenção em um Grupo 
de Alunos de Graduação 

 

Resumo 

Esta pesquisa teve como objetivo desenvolver e investigar uma intervenção de coaching de 
carreira em grupo, com alunos de uma instituição de ensino superior de Curitiba/PR que 
voluntariamente se dispuseram a participar. Inicialmente foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas com 12 alunos dos cursos de psicologia, ciências contábeis, 
administração e fisioterapia. Após as entrevistas, foram realizadas 8 sessões de coaching 
em grupo com os alunos, que ocorreram semanalmente na sede da instituição de ensino e 
tiveram como objetivo auxiliar o desenvolvimento da empregabilidade dos participantes e 
realizar um plano de carreira. Ao final das sessões, os discentes responderam novamente à 
entrevista realizada inicialmente. Os dados das entrevistas, assim como a própria 
intervenção, foram analisados e serão apresentados neste artigo. Observou-se que o grupo 
pôde construir uma aliança grupal e encorajar os membros na busca de seus objetivos 
profissionais. A intervenção proposta facilitou maior conhecimento sobre o mercado de 
trabalho e oportunizou novas formas de pensar a respeito da profissão. Os sujeitos 
puderam analisar sua situação atual e construir planos futuros para o desenvolvimento de 
suas carreiras. Diante disso, notou-se que o processo de coaching de carreira em grupo 
mostrou-se útil, uma vez que contribuiu para ampliar o autoconhecimento dos 
participantes, bem como para proporcionar conscientização e reflexão sobre os fenômenos 
que envolvem a carreira profissional. Os princípios utilizados e que permeiam a psicologia 
social comunitária favoreceram o processo grupal, o autoconhecimento, a conscientização, 
a harmonia e a solidariedade dos membros, contribuindo para os resultados apresentados. 

Palavras-chave: Coaching grupal. Carreira. Empregabilidade. Alunos de graduação. 
Psicologia social comunitária.  

 

Abstract 

This research aimed to develop and investigate a career coaching intervention group, with 
students of an institution of higher education in Curitiba / PR who voluntarily agreed to 
participate. Initially semi-structured interviews with 12 students of psychology, 
accounting, administration and physiotherapy were performed. After the interviews, eight 
coaching group sessions were conducted with the students, weekly at the headquarters of 
the institution, and aimed to develop the employability of participants and make a career 
plan. At the end of the sessions , the students responded again to the initial interview. Data 
from the interviews, as well as the intervention itself, were analyzed and will be presented 
in this article. It was observed that the group could create an alliance and encourage 
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members in pursuit of their professional goals. The proposed intervention facilitated 
greater knowledge about the labor market, providing an opportunity and new ways of 
thinking about profession. The subjects were able to analyze their current situation and 
build future plans for the development of their careers. Thus, it was noted that the process 
of group carreer coaching proved useful, since it helped to broaden the participants' self-
knowledge as well as to provide awareness and reflection on the phenomena that involve 
professional career. The principles used, which permeat community social psychology, 
favored the group process, self-knowledge, awareness, harmony and solidarity of 
members, contributing to the ending results. 

Keywords: Coaching group. Career. Employability. Undergraduates. Community social 
psychology. 

 

Introdução 

Nas últimas décadas, o Brasil passou por diversas transformações, apresentando 

diferentes níveis de desenvolvimento e modernização empresarial e industrial. Segundo 

Robbins (2010), o cenário empresarial apresenta grandes desafios em decorrência da 

globalização, diversidade da força de trabalho, aumento da qualidade e produtividade de 

serviços e produtos, desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais, entre 

outros. Essas ocorrências proporcionaram a abertura de diferentes arranjos e formas de 

trabalho, gerando maior diversidade de serviços e ocupações.  

Como forma de lidar com essas questões, estudantes e profissionais buscam por 

serviços de orientação de carreira que lhes tragam mais informações, apoio e subsídios 

para enfrentar o mundo do trabalho que se apresenta em constante mudança. 

A orientação de carreira ou orientação profissional, segundo Silva, Lassance e 

Soares (2004), tem como objetivo auxiliar pessoas a tomarem decisões mais assertivas 

sobre o trabalho, a formação e o estudo. A orientação de carreira auxilia na tomada de 

decisão em diferentes contextos: na passagem de um ciclo educativo para outro, na 

transição dos estudos para o mundo do trabalho, na mudança de profissão ou emprego ou 

até mesmo na adaptação para a aposentadoria. Sendo assim, conforme apontam Lassance 
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et al. (2004), essa intervenção pode ocorrer principalmente em momentos críticos da 

trajetória profissional de pessoas e de grupos. 

Como uma das formas de trabalhar a orientação de carreira e oportunizar o 

conhecimento, escolha, planejamento e construção da trajetória profissional desejada, 

encontra-se o serviço de coaching de carreira. O coaching caracteriza-se por auxiliar as 

pessoas a atingir seus objetivos tanto pessoais quanto profissionais. Dessa forma, o 

coaching oferece a oportunidade de assessorar indivíduos a enfrentarem diferentes desafios 

em todos os níveis de sua vida e, consequentemente, em sua carreira.  

O processo de coaching pode ser realizado individual ou coletivamente. O trabalho 

individual configura-se pela abordagem em que existem duas pessoas envolvidas no 

processo: o coach (pessoa que emprega o coaching) e o cochee (pessoa que recebe o 

coaching). O coaching em grupo configura-se pela participação do coach e de um grupo de 

pessoas que possuem metas e objetivos comuns no grupo. O grupo age principalmente na 

troca de experiências, em que cada participante atua como coautor do processo. Para 

Downey (2010, p. 121), “o coaching de equipes tem uma função muito específica: 

assegurar que a equipe atinja suas metas.”  

Mill (1970, p. 13) define grupo como: 

unidades compostas de duas ou mais pessoas que entram em contato para 

determinado objetivo, e que consideram significativo o contato e representam não 

apenas micro-sistemas, mas são também, fundamentalmente, microcosmos de 

sociedades mais amplas.  

Sendo assim, nascem grupos com diferentes propostas, inclusive para se apoiar e se 

autoajudar dentro de processos, com o objetivo de atingirem um objetivo comum.  

Nesse contexto grupal, destaca-se a psicologia social comunitária, que, segundo 

Sawaia (2007), tem como objetivo integrar indivíduos e grupos a partir da transformação 
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de atitudes. Busca desenvolver potencialidades individuais, grupais e coletivas, atuando 

com intenção educativa e preventiva. “O predicado comunitário contém valores específicos 

que permitem o amadurecimento e desenvolvimento das potencialidades humanas nos 

espaços particulares do cotidiano, portanto, não antagônico à individualidade.” (Sawaia, 

2007, p. 37). 

Freitas (2007, p. 59) aponta que “a Psicologia Social Comunitária compreende o 

homem como sendo sócio historicamente construído e ao mesmo tempo construindo as 

concepções a respeito de si mesmo, dos outros homens e do contexto social.” A psicologia 

social comunitária compreende o ser humano em suas relações, e atua no intuito de 

conscientizar e facilitar a relação das pessoas inseridas em um comunidade ou grupo 

social.  

Sendo o coaching de carreira uma estratégia possível para maior conscientização, 

autopercepção e desenvolvimento de um plano de vida profissional, buscou-se nesta 

pesquisa coletar dados qualitativos referentes a um programa de coaching de carreira em 

grupo, que foi realizado com alunos de graduação, a fim de responder à seguinte questão: 

quais os possíveis resultados da intervenção do trabalho de coaching de carreira para os 

participantes? 

 

Coaching de Carreira em Grupo 

A chegada da tecnologia e a globalização transformaram o ambiente 

organizacional, alterando o sistema de produção e exigindo mais qualidade das pessoas nas 

empresas. Além disso, abriu diferentes oportunidades de trabalho nas mais variadas 

profissões em todo o planeta e oportunizou, consequentemente, o desenvolvimento de 

carreira. Dessa forma, observa-se que as maneiras de trabalhar adquirem novos perfis e o 

emprego passa por redefinições. Repensar sobre a carreira e a empregabilidade tornou-se 
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primordial, pois o vínculo empregatício está abrindo espaço para novos modelos de 

relacionamento profissional.  

A empregabilidade ganha força nesse contexto e sua compreensão é dada como 

uma condição para a preparação das demandas imediatas ou futuras do mercado de 

trabalho, sendo apresentada através dos recursos técnicos e comportamentais dos 

trabalhadores e sua capacidade de usá-los em seu trabalho (Pérez & Malvezzi, 2008). 

Para Miranelli (1995, p. 18), “as carreiras para a vida inteira tornam-se cada vez 

mais raras e o retreinamento para acompanhar as mudanças tecnológicas é uma das 

exigências dos novos tempos.” Segundo esse autor, as pessoas precisarão atualizar-se 

periodicamente para sustentar seus conhecimentos atualizados e expandir novas 

habilidades. 

Tendo em vista as modificações sucedidas, cabe ressaltar a intervenção da 

orientação de carreira, que busca integrar, apoiar e instruir estudantes e profissionais ao 

mundo contemporâneo do trabalho e das profissões.  

A orientação de carreira, segundo Silva (2010), tem como diferencial sua conexão 

com o processo de facilitação da escolha, tomada de decisão e preparação de projetos de 

vida.  

Escolher o que se quer ser no futuro implica reconhecer o que fomos, as influências 

sofridas na infância, os fatos mais marcantes em nossa vida até o momento e a 

definição do estado de vida, pois o trabalho escolhido vai possibilitar ou não 

realizar estas expectativas. (Soares, 2002, p. 24). 

Para Soares (2002), ter consciência daquilo que nos determina será a possibilidade 

mais viável para se trabalhar em orientação profissional. Através do processo de 

conscientização, o indivíduo fará escolhas mais assertivas em sua vida e carreira, 

possibilitando maior satisfação pessoal e profissional. 
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Como uma forma de trabalhar a conscientização e o processo de escolha, destaca-se 

o processo de coaching. O coaching é uma metodologia que busca ampliar o conhecimento 

que o sujeito tem de si e construir um plano que viabilize atingir suas metas tanto pessoais 

quanto profissionais. Marques e Carli (2012, p. 22) afirmam que o coaching  “é um 

processo de aprendizagem e desenvolvimento de competências comportamentais, 

psicológicas e emocionais, direcionado à conquista de objetivos e obtenção de resultados 

planejados.”  

“A palavra ‘coach’ vem da Hungria do século XV, referindo-se à aldeia de Kocs, 

onde eram construídas finas carruagens de transporte. O propósito de uma carruagem era 

transportar pessoas de onde elas estavam para onde quisessem ir.” (Underhill, McAnally, 

& Koriath, 2010, p. 35). Da mesma maneira, os coaches facilitam o transporte de pessoas 

de um lugar para o outro, favorecendo maior autoconhecimento, escolhas assertivas e 

atingimento de objetivos previamente elaborados ou que serão delineados no decorrer do 

processo. 

Segundo Wolk (2010), no processo de coaching, utiliza-se a escuta ativa e 

perguntas para incentivar uma nova maneira de pensar, trazendo o aumento da consciência, 

maiores reflexões, novas percepções, mudança de comportamento e desenvolvimento. 

Junto com o sujeito participante do processo, busca-se obter soluções estratégicas, pois se 

parte da premissa de que o participante é um ser criativo.  

O coaching de carreira é uma abordagem que se caracteriza pela aplicação de 

distintas ferramentas, que visam a auxiliar os participantes no desenvolvimento de sua 

carreira. 

Conforme material publicado no site da empresa Potencial Desenvolvimento 

Humano (2013), o coaching de carreira visa a auxiliar o desenvolvimento e crescimento 

profissional. A partir dele, identificam-se potenciais e busca-se, com o participante do 
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processo, maior autoconhecimento e descoberta de estratégicas que possam estimular uma 

maior satisfação no trabalho, aumento de desempenho e sucesso global.  

O ato de planejar a carreira propicia e facilita maior reflexão, promovendo o 

conhecimento e o autoconhecimento, fundamentais para o desenvolvimento de atividades 

em qualquer ramo do conhecimento humano. A carreira tem seu ciclo de vida. Cada fase 

tem sua constituição e desperta emoções próprias. Tem sua dinâmica específica e deve ser 

entendida para ser melhor dominada. 

Frequentemente os profissionais se deparam com eventos que refletem conquistas, 

competições, desafios e fracassos. Ao enfrentar estes eventos observa-se que 

quando o indivíduo conhece seus objetivos e decide-se por opções que respeitam 

seus valores, suas características pessoais e vocacionais, a evolução da carreira se 

faz mais fácil e prazerosa, contribuindo para o constante aprendizado. (Oliveira, 

Guimarães, & Coleta, 2006, p. 12).  

O coaching de carreira contém, em si mesmo, uma caminhada de análise, reflexão, 

desafio e operacionalização. Ao potencializar a visão, a tomada de decisão e a 

concretização, o coaching acentua a mudança. Conforme apontam Lages e O’Connor 

(2004, p. 3), “coaching é sobre mudança, sobre efetuar mudanças.”  

Através do processo de Coaching de Carreira é identificado a trajetória profissional 

e avaliado resultados dos participantes até o presente momento. Neste processo são 

identificadas opções de carreira que correspondam às forças, valores, necessidades 

e objetivos de vida do coachee. (Potencial Desenvolvimento Humano, 2013).  

Dessa forma, trabalha-se na superação de obstáculos que possam prejudicar o 

desempenho dos participantes do processo de coaching de carreira. Os participantes têm a 

oportunidade de visualizar e clarear conceitos e procedimentos, checando conhecimentos 

sobre mercado, carreira e sobre eles mesmos.  
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O coaching de grupo ou coaching grupal é uma modalidade de trabalho que visa à 

solução de situações conflituosas, através da interação grupal. “No coaching grupal é 

produzido um processo que age com grande profundidade e se potencializa precisamente 

através da multiplicação grupal.” (Wolk, 2010, p. 25).  

Wolk (2010, p. 26) defende que “o coaching grupal, através da identificação, 

possibilita a tomada de consciência sobre aspectos próprios desconhecidos, mas que agem 

em nós e nos quais podemos agir quando os vemos em outro.” Para Guareschi (1996), nos 

grupos e/ou comunidades, as pessoas têm voz e vez, podem colocar em ação suas 

iniciativas, desenvolvem sua criatividade e se completam – exercitando sua plena vocação 

de animal político, social. Sawaia (2007) acrescenta que todos os membros que possuem 

relação com outros devem ter legitimidade para se fazerem ouvir e a capacidade 

argumentativa para participarem da construção do consenso democrático, para que uns não 

se alienem em um outro, considerado o dono do saber. É um exercício de sensibilização e 

reflexão, para que o sujeito sinta-se convalidado, enquanto membro do processo dialógico-

democrático.  

Além do processo de identificação que se destaca no contexto de grupos, cabe 

enfatizar que é no processo comunitário, na relação com o outro, que o indivíduo 

desenvolve consciência, identificação, significados e sentidos com relação aos processos 

vivenciados. Lane (1996) destaca que é no contexto grupal que as pessoas se aproximam e 

identificam-se com os outros e é nele que se diferenciam deste, e assim constroem uma 

identidade, sendo o grupo condição para a sua manutenção ou transformação. Com esse 

intento, destaca-se a atuação da psicologia social comunitária, permeada por valores 

comunitários e de grupo.  

Montero (2004) afirma que a psicologia social comunitária é uma ciência aplicada, 

que produz intervenções sociais, predominantemente preventivas, produzindo reflexão, 
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crítica e teoria. A psicologia comunitária abarca os processos de caráter comunitário, em 

que são considerados os fenômenos psicossociais de determinado grupo, tendo em vista o 

contexto cultural e social em que surgem. Tem uma orientação para a mudança social que 

vise ao desenvolvimento da comunidade, incluindo a orientação para a mudança pessoal, 

na relação entre indivíduos e grupos.  

Montero (2004) percebe os grupos e comunidades como entidades dinâmicas, 

compostas de agentes ativos e construtores interessados na realidade em que vivem, 

destacando assim seu caráter autogestionário, isto é, grupos que se tornam conscientes e 

aptos a exercer um autocontrole das situações de seu cotidiano, através de atividades de 

troca entre as pessoas que o compõem.  

Diante desse contexto, esta pesquisa buscou desenvolver e analisar – através da 

epistemologia da psicologia social comunitária – uma intervenção em um grupo, realizada 

com alunos de graduação através da utilização de práticas e teorias do coaching de carreira 

em grupo. 

 

Método 

Inicialmente os alunos foram convidados a participar do programa de coaching de 

carreira em grupo, através da página do Facebook da faculdade e do convite dos 

coordenadores de curso. Ao todo, 12 alunos, de ambos os sexos, se dispuseram a participar 

voluntariamente da pesquisa. 

Foram agendadas, então, entrevistas individuais com os discentes, com o intuito de 

apresentar os objetivos da pesquisa, os princípios do coaching e realizar a entrevista 

inicial, que se constituiu de um questionário semiestruturado (Anexo 1), contendo 19 

perguntas envolvendo temas como profissão, empregabilidade, planejamento de carreira, 

objetivos profissionais, escolhas e expectativas. 
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Após as entrevistas, iniciou-se o grupo de coaching de carreira, composto por 8 

sessões semanais, com duração de uma hora e trinta minutos cada sessão.  

 A pesquisa-ação desempenhada nesta investigação é uma metodologia de pesquisa 

qualitativa que, segundo Barbier (2007), está mais interessada no conhecimento prático do 

que no conhecimento teórico, tendo os participantes do grupo mais condições de entender 

sua realidade do que as pessoas que não participam dele. “Na pesquisa-ação, os dados são 

retransmitidos à coletividade a fim de conhecer sua percepção da realidade e de orientá-la 

de modo a permitir uma avaliação mais apropriada dos problemas detectados.” (Barbier, 

2006, p. 55). Dessa forma, os resultados estão estritamente ligados à situação e ao contexto 

em que o grupo foi inserido.  

 Durante os encontros em grupo, foram utilizados ferramentas e instrumentos 

específicos do coaching, levando-se em consideração a demanda verificada nas entrevistas 

iniciais.  

 Ao final do programa de coaching de carreira em grupo, a entrevista 

semiestruturada aplicada foi empregada novamente, com pequenas alterações, para a 

análise da intervenção proposta (Anexo 2). 

Os dados das entrevistas dos relatos dos participantes e das observações cursivas 

foram tratados por meio da análise de conteúdo.  Ao término do programa de coaching, os 

dados das entrevistas iniciais foram comparados com os dados das entrevistas realizadas 

no final das sessões de coaching em grupo de carreira, sendo que esses dados serão 

apresentados no presente texto. 

 

Participantes 

Participaram inicialmente das entrevistas 12 alunos matriculados nos cursos de 

administração, ciências contábeis, psicologia e fisioterapia de diferentes períodos e idades. 
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Para preservar a privacidade de cada aluno respondente, os nomes dos sujeitos foram 

substituídos por símbolos. 

Desses 12 alunos, 8 relataram trabalhar (E1, E2, E4, E5, E8, E10, E11 e E12) e, 

destes, metade atua na área em que faz o curso de graduação (E1, E2, E4 e E10). No 

decorrer dos encontros e em virtude da disponibilidade de agenda de determinadas pessoas, 

alguns alunos não puderam mais participar das sessões de coaching, restando ao final do 

processo 6 participantes (E1, E2, E6, E7, E8 e E12). 

Na Tabela 1, é apresentada a caracterização de todos os alunos que participaram em 

algum momento ou em todos da pesquisa. 

 

Tabela 1 – Caracterização dos alunos. 

Nome Idade Gênero Trabalha? Atua na 
Área? 

E1 23 M Sim Sim 

E2 22 F Sim Sim 

E3 27 F Não ____ 

E4 19 F Sim Sim 

E5 34 M Sim Não 

E6 25 F Não ____ 

E7 22 F Não ____ 

E8 46 F Sim Não 

E9 26 F Não ____ 

E10 24 M Sim Sim 

E11 32 F Sim Não 

E12 24 M Sim Não 
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Resultados e Discussão  

Descrição das sessões de coaching 

A pesquisadora iniciou o processo de coaching de carreira em grupo com uma 

atividade de apresentação, para que todos os discentes pudessem se conhecer. 

Posteriormente, foi conversado sobre as expectativas do grupo (Anexo 3) com relação ao 

processo de coaching:  

Eu quero com este grupo maior autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e 

percepção. (E2). 

Espero agregar conhecimento à carreira profissional e melhorar a visão de futuro. 

(E6).  

Busco ‘afunilar’ os objetivos profissionais, compartilhar momentos com os 

participantes do grupo, identificar deficiências e/ou potenciais intrapessoais e 

interpessoais. (E1). 

Para Sampaio (2011), o levantamento de expectativas é uma das etapas mais 

importantes do processo de coaching, pois nesse momento o coach irá entender a real 

necessidade dos participantes e poderá, de uma forma mais assertiva, planejar uma 

possível estratégia para as próximas sessões. 

Na primeira sessão foi realizada também uma atividade de integração, foi 

consolidado um contrato psicológico de grupo, bem como se iniciou uma reflexão sobre “o 

que o mercado de trabalho busca atualmente nos profissionais” (Anexo 4).  

Ao final dessa sessão, a pesquisadora explicou que, a cada encontro, seriam 

realizadas ações de acompanhamento (tarefas), que deveriam ser executadas durante a 

semana e apresentadas no início de cada sessão do grupo. As ações de acompanhamento 

visaram a identificar aspectos relevantes para a realização do plano de desenvolvimento de 

carreira de cada participante, bem como assessorar os discentes quanto à evolução do 
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processo de coaching em grupo. As ações foram definidas e programadas durante todo o 

programa de coaching a partir das condições e necessidades apresentadas por cada 

participante e pelo grupo. 

A segunda sessão de coaching foi organizada em dois momentos: (1) trabalhou-se 

o tema de interesse dos participantes – “como elaborar um currículo” (Anexo 5) e (2) foi 

utilizada uma ferramenta, denominada SWOT (Anexo 6), que visa a identificar pontos 

fortes e oportunidades de melhoria. De origem inglesa, o SWOT significa: forças 

(strenghts), fraquezas (weaknesses), oportunidades (opportunities) e ameaças (threats). 

Observou-se com essa atividade que alguns discentes tiveram dificuldades em refletir 

sobre suas forças, o que pode ser em virtude da falta de conhecimento que possuíam sobre 

si e de seus talentos. Ao final, cada integrante do grupo teve a oportunidade de elaborar um 

plano de ação que pudesse ampliar suas forças e amenizar fraquezas e ameaças em sua 

carreira. 

Na sessão 3, os participantes tiveram o ensejo de refletir sobre suas metas e 

objetivos de vida. Foi entregue a cada discente uma folha contendo a atividade 

denominada ‘dreamlist’ (Anexo 7), onde cada integrante deveria refletir e escrever sobre 

seus sonhos e metas de vida pessoal e profissional. Catalão e Penim (2009) apontam que  

apoiar o cliente a determinar a situação onde se encontra e a situação 

desejada/sonhada, definindo-a como uma meta a atingir, para a qual vai trabalhar 

com empenho, é a essência do coaching, no sentido em que este é um processo 

centrado no futuro e na mudança. 

Para Marques e Carli (2012), as diretrizes pessoal e profissional são a base de um 

projeto de carreira, pois “somente será prazerosa e bem-sucedida a pessoa que conseguir 

alinhar as duas de forma harmônica de tal maneira que se confundam.” (p. 179). 
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A sessão 4 teve como foco especificar e detalhar os objetivos de carreira de cada 

integrante. Em duplas, os discentes escreveram qual era especificamente seu objetivo 

(Anexo 8), o que o motivava a buscá-lo, quais poderiam ser suas maiores dificuldades, 

quais valores pessoais envolviam esse objetivo, quais estratégias e ações precisavam 

realizar para atingi-lo e quais recursos (pessoais/financeiros/materiais) iriam precisar. 

Observou-se, através do relato dos integrantes, que essa ferramenta oportunizou maior 

esclarecimento sobre os aspectos relacionados à carreira e pôde proporcionar maior 

conhecimento sobre as ações necessárias para alcançar seu plano de carreira. 

Na sessão 5, os participantes foram convidados a imaginarem-se 2 anos adiante e 

com seu plano de carreira já alcançado. Posteriormente, eles desenharam sua visão em uma 

folha de flip chart e compartilharam com os demais integrantes do grupo. Essa atividade 

proporcionou ao grupo maior conhecimento dos objetivos grupais, estabelecendo uma 

relação mais próxima entre os membros. Os integrantes do grupo apresentaram empatia, 

colaboração e apoio recíproco para auxiliar os membros a atingir o plano de carreira. 

A sessão 6 teve como objetivo identificar crenças. É fundamental, em um processo 

de coaching que os participantes reconheçam as suas crenças, uma vez que elas se 

transformam “frequentemente numa verdade absoluta, num mandamento, dogma ou credo. 

Pode, como tal, balizar e ditar atitudes, escolhas e decisões.” (Sampaio, 2011, p. 81).  

Crenças são as regras da vida, as regras pelas quais você vive. Estas regras podem 

ser libertadoras ou positivas, e lhe conferir permissão para atingir suas metas e 

viver seus valores. Elas, também, podem ser impedimentos, tornando as metas 

impossíveis ou levando-o a acreditar que não é capaz de obtê-las. (Lages & 

O’Connor, 2004, p. 111). 

Nessa sessão, a pesquisadora expôs o significado do tema da sessão (crenças), 

como eram formadas e a importância dos indivíduos possuírem crenças positivas na vida. 
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Através de uma atividade prática (Anexo 9), o grupo teve a oportunidade de identificar as 

suas crenças fortalecedoras e limitantes. Observou-se que grande parte dos membros do 

grupo possuía crenças limitantes a respeito de sua futura profissão e a respeito de si. Frases 

como: “é difícil, esta profissão não dá dinheiro”, “as pessoas não colaboram”, “exige 

muito”, foram frequentes nos relatos dessa atividade. 

Na sessão 7, foi abordado o tema entrevista de emprego. Os alunos sortearam 

perguntas previamente elaboradas pela pesquisadora (Anexo 10) e deveriam, em pares, 

responder às perguntas, em forma de dramatização. Observou-se que havia muitas dúvidas 

a respeito do que o entrevistador realmente busca em uma entrevista de emprego. Esses 

questionamentos transformaram-se em uma discussão e análise do grupo referentes às 

principais competências e habilidades requeridas pelo mercado de trabalho atual.  

A sessão 8 teve como intuito trabalhar o tema sucesso profissional. Para tanto, cada 

integrante foi convidado a realizar a leitura do texto As leis do triunfo, do autor Napoleon 

Hill1. Durante a sessão, os participantes expuseram suas ideias e debateram sobre os 

conceitos de sucesso profissional apresentados pelo autor (Anexo 11). Relataram ser de 

grande importância que todas as pessoas pudessem conhecer esses princípios e que 

pudessem atuar conforme estes.  

Ao final do encontro, e sendo a última sessão do processo de coaching de carreira, 

os participantes expuseram suas impressões sobre o processo de coaching em grupo e 

relataram interesse em continuar com as atividades, narrando que o grupo foi de grande 

importância em sua vida pessoal e profissional.  

Observou-se durante o processo de coaching que os alunos mobilizaram-se frente à 

sua carreira profissional e conseguiram aplicar na sua vida cotidiana o que havia sido 

1 Napoleon Hill (1883 – 1970) foi um autor americano considerado um dos primeiros autores de autoajuda de 
sucesso. As obras de Hill exploram o poder de acreditar em si mesmo, e como isso pode influenciar no 
sucesso.  
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trabalho nas sessões. Isso pode ser visto na Tabela 2, onde é possível observar que, dos 

alunos que participaram até o final do processo de coaching, todos os alunos finalizaram as 

sessões atuando no mercado de trabalho (diferentemente do início, em que, desses alunos, 

os participantes E6 e E7 não estavam trabalhando e/ou estagiando).  

 

Tabela 2 – Caracterização dos alunos ao final do processo. 

Nome Idade Gênero Trabalha? Atua na Área? 

E1 23 M Sim Sim 

E2 22 F Sim Sim 

E6 25 F Sim Sim 

E7 22 F Sim Sim 

E8 46 F Sim Não 

E12 24 M Sim Não 

 

Pôde-se observar que as reflexões e ações propostas entre os encontros puderam 

auxiliar a proporcionar diferentes ações e impulsionar esses discentes a desenvolverem sua 

empregabilidade. 

 

Coaching de carreira em grupo 

Buscou-se, por meio das atividades escolhidas, abordar as principais categorias da 

psicologia social comunitária, tais como linguagem, pensamento, consciência, alienação, 

atividade e identidade. Buscou-se contemporizar o processo grupal e observar os 

resultados das relações estabelecidas nesse grupo. 

Quando interrogados sobre o que acharam do programa de coaching de carreira em 

grupo, os alunos relataram que o processo lhes agregou maior autoconhecimento, 
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conscientização, autoconfiança, esclarecimento sobre a carreira, profissão e mercado de 

trabalho e ainda ampliou o conhecimento sobre empregabilidade. Afirmaram que gostaram 

principalmente de conhecer novas pessoas, compartilhar experiências, conhecer melhor 

sobre a profissão, ter objetivos claros e mais foco, delimitar um plano de carreira e refletir 

sobre seus sonhos. 

Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu não tinha ideia do que era coaching... e eu fiquei 

muito contente por poder participar... queria aproveitar ao máximo... e eu fiquei 

extremamente contente em poder conhecer pessoas novas, em poder compartilhar 

opiniões e situações né... do mercado de trabalho em que a vivência de um é o 

sucesso do outro. Eu acredito assim, que a experiência que um pôde passar, eu 

nossa, isso eu faria, isso eu não faria, discutir, debater. (E6). 

Eu me conheci muito melhor como pessoa e me empolgo muito mais com a minha 

profissão e eu me tornei uma pessoa que me conhece mais e que conhece mais a 

minha profissão. Eu acho que agregou muita coisa, as atividades que a gente fez... 

que a gente fez em casa e tal.... Acho que eu aprendi a ter confiança em mim, foco. 

Eu que direciono a luz para onde eu quero.  (E7). 

A aluna E8, através do seu relato, demonstrou a relevância do trabalho em grupo: 

A experiência em compartilhar... volta e meia vem a voz da colega E6 ‘foco, foco’. 

Da colega E7... aquela ideia (que dizia) preciso ser otimista, otimista. Então assim, 

o grupo também enriqueceu e contribuiu. Aquele outro menino... que um dia 

comentou uma coisa que pra mim marcou muito... era sobre a qualidade de vida 

dentro da vida profissional... Eu quero ter qualidade de vida na minha vida 

profissional. Então a realização profissional que era o que ele tava falando, pra 

mim também marcou e tudo que eu fui aprendendo ali,  as experiências, os vídeos, 

eu comentei em casa, passei pra frente algumas pessoas me pediram, então foi bem 

aquecedor. Gostei muito, foi uma experiência muito gratificante. 

A troca de experiências entre as pessoas do grupo proporcionou maior 

conscientização, apoio, sentimento de pertencimento, e permitiu ampliar práticas de 

relacionamento interpessoal e solidariedade. Conforme aponta Lane (2006, p. 16), 



53 

 

o viver em grupos permite o confronto entre as pessoas e cada um vai construindo o 

seu ‘eu’ neste processo de interação, através de constatações de diferenças e 

semelhanças entre nós e os outros. É neste processo que desenvolvemos a 

individualidade, a nossa identidade social e a consciência-de-si-mesmo. 

Dessa forma, o grupo mostra-se como facilitador para os processos de identificação 

pessoal, apoio e ajuda no âmbito pessoal e profissional. Essa interação gerou uma 

experiência positiva e trouxe ganhos primários e secundários para todos. 

 

O mundo do trabalho: novas perspectivas 

Mercado de trabalho 

A partir das entrevistas realizadas, pode-se observar um discurso diferente sobre o 

mercado de trabalho e sobre a própria profissão, como mostra a aluna E7, que na entrevista 

inicial comenta:  

Acho que é um campo difícil... [a profissão que escolhi] é difícil. Muita gente fala 

que é bem recompensado, muita gente fala que não. Tem gente que fala só na 

felicidade com os pacientes, mas não fala bem financeiramente.  Eu não sei, eu 

acredito que não é, financeiramente não é uma área tão boa.  

Posteriormente, relata que  

Tem gente que diz que é ruim, tem gente que diz que é bom. Eu acho que é um 

mercado de trabalho legal, muito bom. Não que você vai ficar mendigando ou que 

você vai ficar milionário. Isso é você que faz. A tua profissão é você que faz. Mas 

eu acho que essa coisa de ter esse contato com pessoa e fazer ela melhorar é a 

melhor parte dessa profissão. (E7). 

Nesse relato, observa-se que a participante saiu de uma visão financeira relacionada 

ao trabalho e à profissão para uma visão mais humana, percebendo também o prazer que a 

profissão e seu ofício podem lhe oferecer. Isso sugere que conhecer mais sobre a profissão, 
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e buscar interagir com o mercado de trabalho, com colegas e com profissionais da área 

podem contribuir para expandir a percepção do futuro profissional, de forma que o sujeito 

possa não apenas ter um olhar de sucesso financeiro sobre a carreira, mas também possa 

observar os outros aspectos de sucesso que o trabalho pode lhe oferecer. 

Na atividade proposta no grupo, os participantes relataram que o mercado de 

trabalho busca por “qualificação, agilidade, iniciativa, interesse, educação e saúde 

emocional”. “Procura profissionais que queiram crescer profissionalmente, pessoas 

proativas, que possuam responsabilidade, maturidade, humildade, conhecimento, 

experiência, comprometida com o que faz.” 

Segundo Minarelli (2010), para aumentar a empregabilidade, é necessário que os 

profissionais estejam preparados do ponto de vista técnico, gerencial, intelectual, humano e 

social para resolver com agilidade dificuldades e problemas cada vez mais sofisticados e 

específicos. Segundo esse mesmo autor, conhecimento e informação são primordiais – 

conforme demonstraram as falas dos discentes. Além disso, o autor sugere que existem 

alguns pilares importantes para manter a empregabilidade, os quais precisam estar coesos e 

articulados. São eles: adequação vocacional, competência profissional, idoneidade, saúde 

física e mental, reserva financeira e relacionamentos. A união de todos eles dará maior 

segurança ao profissional, oportunizando a ele maior capacidade de gerar trabalho e renda. 

Em suma, ter uma sólida empregabilidade significa ir além de apenas cursar uma 

faculdade.  

O próprio conceito sobre empregabilidade foi ampliou após as sessões do grupo de 

coaching, conforme aponta o comparativo do relato da discente E8:  

Antes: Eu conheço muito pouco sobre empregabilidade. Não tenho muito o que 

falar, que é uma área nova para mim... O pouco que eu vejo é aqui na própria 

faculdade, essa palavra vem sendo comentada, pela própria organização mesmo... 
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Depois: Ah eu, o que eu entendo é o preparo que a pessoa tem... tanto na vida 

acadêmica como depois... pra manter uma formação e uma atualização de cursos, 

congressos. Se capacitando pra ser alguém com um currículo bom... 

O conceito de empregabilidade pode ter sido ampliado em virtude do maior 

conhecimento sobre a própria carreira, profissão e sobre o mercado de trabalho. A 

conscientização dos processos que envolvem o tema expandiu não só seu conceito como 

também a aplicabilidade do conceito na trajetória profissional dos participantes. Após as 

atividades propostas, quando interrogados sobre que nota dariam à sua empregabilidade 

antes e depois do processo de coaching, eles relataram: 

Antes do coaching uns 4... hoje eu acredito que em torno de 6 e 7. (E1). 

Nossa muito menos, 4... hoje, olha... acho que uns 7 ou 8. (E2).  

Acho que o coaching ajudou muito, tanto na visão mais ampla como afunilar essa 

questão do que você quer e trabalhar as minhas qualidade e o que eu não tenho de 

tão bom assim, mas pra agregar tudo e compreender esse contexto... hoje daria 8... 

(E6). 

Ah eu acho que... eu dava uns 5, no máximo 5, não mais que isso... hoje eu acho 

que cresci um pouco depois do coaching que a gente fez... eu acho que uns 7 ou 8... 

Eu acho que falta eu fazer uns cursos, me aperfeiçoar mais, mas isso também 

quando eu terminar a faculdade, né. (E7). 

Antes acho que 7... agora... hum... 10. (E8).  

Ah, muda muito. Eu imagino 3 ou 4 a nota que eu daria antes...hoje 9. (E12).  

Quanto aos sentimentos em relação ao mercado de trabalho, pode-se observar que 

os alunos sentem-se um pouco mais confiantes, conforme apontou o relato do aluno E12: 

Antes: É um misto né, um misto de é... eu acabo sendo otimista e incerto, né... É um 

misto disso.   
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Depois: Sinto motivado, mas é... bom enfim... não me lembro a palavra... Mas eu 

me sinto muito bem, eu tenho uma visão muito positiva do meu futuro, meu futuro 

profissional. Eu me dedico então acho que vai ser muito bom.  

A pesquisa sugere que, através de uma maior compreensão e conhecimento sobre 

os processos que envolvem o mercado de trabalho e a empregabilidade, é possível uma 

maior conscientização do sujeito, o que irá favorecer sua percepção, autoconfiança e ação 

mais efetiva frente aos fenômenos encarados na sociedade. A questão da confiança, 

identificada posteriormente à intervenção, pode ter sido conquistada pelo conhecimento 

adquirido e também pelo coleguismo identificado no grupo. Referente a esse contexto, 

Sánchez Vidal (1991) traz o conceito de “comunidade psicológica”, que confere aos 

membros do grupo o sentimento de fazer parte de uma rede de relações de apoio mútuo 

que pode ser confiável e, como resultado, que não experimenta sentimentos de solidão – 

que podem impulsionar o sujeito a agir ou a adotar um estilo de vida que mascara a 

ansiedade e predispõe a uma angústia subsequente mais destrutiva. Para Sánchez Vidal 

(1991), isso traz aos integrantes do grupo a sensação de pertencer e fazer parte 

significativamente de uma comunidade maior. Fazer parte de um grupo e perceber que 

existem pessoas com as quais o sujeito possa compartilhar suas angustias, alegrias, 

descobertas e conquistas, torna o indivíduo mais autoconfiante. Sair de uma visão 

individualista, para uma visão mais coletiva dá forças ao indivíduo para enfrentar os 

obstáculos que a vida oferece. Dessa forma, diante desse contexto, sugere-se que é através 

da relação com o outro que nos sentimos mais confiantes e amparados, pois temos com 

quem compartilhar e dividir nossos anseios. 
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Carreira 

Com relação aos objetivos e plano de carreira, observa-se que os alunos 

participantes puderam obter maior clareza do que querem construir ao longo de sua vida 

profissional: 

Olha, primeiro, assim é, o que me ajudou no coaching que eu entendo o que eu 

poderia ter tirado de mais importante, foi que eu entrei e não sabia o que fazer 

depois que eu terminasse a faculdade. Tá eu vou terminar a faculdade, e depois? 

Então, eu defini que é a clínica que eu quero, que eu gosto. No primeiro dia eu 

lembro, naquele momento de compartilhar, alguém me perguntou: ‘o que você vai 

fazer depois que você se formar?’ Eu disse: ‘não sei, não defini’. E no último 

encontro isso era claríssimo pra mim. (E8). 

Tudo o que eu aprendi no coaching assim... imaginar sempre, fazer o plano de 

negócios, deixar esse sonho mais próximo possível da minha realidade, 

trabalhando em cima dele... Ah o que eu preciso fazer? Preciso me dedicar aos 

estudos, mas eu também preciso ter um contato maior com as pessoas. (E6). 

Observa-se também um plano de carreira mais consistente, específico e realista. 

Para Minarelli (2010), em qualquer momento da trajetória profissional, é necessário avaliar 

o passado, analisar o presente e desenhar o futuro. Desse modo, cada indivíduo terá 

maiores oportunidades de planejar o seu futuro e, consequentemente, terá maiores chances 

de chegar aos objetivos estipulados. Acredita-se que refletir sobre o futuro profissional, 

sobre sonhos e metas, pode trazer maior conhecimento do que é necessário fazer para 

chegar no objetivo almejado. Isso pode ser percebido e exemplificado com o relato do 

aluno E1, que quando questionado com a pergunta durante a entrevista “Como se imagina 

daqui a 5 anos e 10 anos?”, responde: 

Antes: daqui a 5 anos... talvez (estarei) em outra empresa, talvez com outro cargo 

acima já numa empresa... nunca fecho oportunidades né, sempre deixo uma porta 

aberta para futuras conversas, futuras negociações. Daqui a 10 anos... eu me 
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imagino... talvez com a minha própria empresa... é só um pensamento, porque... 

tem muita coisa que eu estou aprendendo... estou avaliando... que eu posso mais 

para frente aprimorar né. 

Depois: Bom, daqui 5 anos eu vou estar começando minha empresa... minha 

intenção é trabalhar com consultoria mesmo né... Talvez não começando a 

empresa... mas já trabalhar nesse sentido... tenho um projeto de abrir uma empresa 

de Home Car com minha namorada... daqui a 5 anos já estarão todos formados... 

todo mundo pronto pra trabalhar né... a ideia é começar isso um pouco antes, logo 

depois que se formar, começar isso. 

  Fica claro, no relato desse integrante do grupo, que com uma maior reflexão sobre a 

profissão, sobre seu passado, presente e futuro, o plano de carreira ganha maior 

consistência. Analisar os fenômenos internos e externos amplia a visão de realidade e 

contribui para um efetivo planejamento, que será concretizado através de ações específicas 

de cada sujeito. “O êxito de um projeto depende muito da crença inicial profissional e das 

ações mercadológicas que vier a desenvolver.” (Minarelli, 2010, p. 199). A intervenção em 

grupo, portanto, apresentou consequências positivas, que viabilizaram a busca de objetivos 

comuns e partilhados, e que foram acentuados através do contato e troca entre os membros 

do grupo.  

 

Conclusão  

Os relatos apresentados pelos discentes participantes desta pesquisa revelaram que, 

através da intervenção grupal, da troca de experiências e da relação de colaboração e 

coleguismo entre os membros de um grupo, é possível alcançar resultados positivos.  

Com as intervenções sociais realizadas, o grupo teve a oportunidade de construir 

uma aliança grupal, que encorajou os participantes na busca de seus objetivos. Esse 

processo facilitou aos sujeitos da pesquisa maior conhecimento sobre o mercado de 
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trabalho, oportunizando novas formas de pensar a respeito da profissão à qual estão 

inseridos. Os sujeitos puderam analisar sua situação atual e construir planos futuros para o 

desenvolvimento de suas carreiras.  

Diante disso, observa-se que o processo de coaching de carreia em grupo mostrou-

se útil, na medida em que contribuiu, através de ferramentas específicas, para ampliar o 

autoconhecimento dos participantes, bem como para proporcionar conscientização e 

reflexão sobre os fenômenos que envolvem uma carreira profissional. Os princípios da 

psicologia social comunitária, que favorece o processo grupal, o autoconhecimento, a 

conscientização, harmonia e solidariedade dos membros, contribuíram eficazmente com os 

resultados verificados. Conforme aponta Lane (1989, p. 81),  

a função do grupo é definir papéis e, consequentemente, a identidade social dos 

indivíduos; é garantir a sua produtividade social... a única perspectiva histórica se 

refere... à história da aprendizagem de cada indivíduo com os outros que constituem 

o grupo. 

O papel do psicólogo nas intervenções sociais, bem como na busca de objetivos 

grupais mostra-se de grande relevância. A pesquisa apontou que atuar com grupos, e neste 

caso, objetivando o progresso da empregabilidade dos participantes, contribuiu para 

proporcionar a essa comunidade acadêmica maior aprendizagem dos processos de 

construção de uma carreira e maior conhecimento do mercado de trabalho, isto é, 

possibilitou ampliar o saber do ambiente sociocultural onde esses discentes estão inseridos.  

Os relatos dos membros do grupo mostraram que os eles puderam ampliar o 

autoconhecimento, intensificar as relações sociais e adquirir maior entendimento sobre 

suas próprias crenças e valores. Os sujeitos pesquisados puderam conhecer com maior 

intensidade o próprio objetivo de vida pessoal e profissional, bem como puderam perceber 
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os fatores emocionais que poderiam auxiliar e/ou interferir no processo da carreira, 

tornando-os agentes transformadores da realidade. 

Com relação à metodologia empregada – o coaching –, cabe ressaltar que os 

estudos sobre seus resultados ainda é escasso. Conforme aponta Wolk (2010, p. 2), “o 

coaching ainda é uma disciplina incompleta, em pleno processo de desenvolvimento. Tem 

limites e tem enormes espaços de possibilidades.” Diante dessas observações, configura-se 

que o coaching de carreira em grupo é um campo de investigação a ser explorado no 

âmbito acadêmico, especialmente no da psicologia social comunitária, já que pode ser uma 

ferramenta a ser utilizada por psicólogos nos processos grupais.  

A psicologia social comunitária visa, assim como o processo de coaching,  ao 

desenvolvimento de maior autonomia, conscientização, escolhas assertivas, planejamento e 

auxílio nos grupos. Góis (1993) sugere que a psicologia comunitária é uma área da 

psicologia social que estuda a atividade do psiquismo que se constrói através da maneira 

como as pessoas vivem em uma determinada comunidade, abordando suas relações e 

representações, identidade, níveis de consciência e identificações. Busca ressignificar a 

identidade, fortalecendo o vínculo grupal e o projeto de vida. Desse modo, o estudo do 

coaching em grupo à luz da psicologia social comunitária é de relevância para a área.  

Os grupos são muito mais do que a soma de pessoas que o compõem. O espaço 

grupal é repleto de sentidos individuais e significados coletivos. É nesse campo que o 

psicólogo comunitário deverá dirigir seu olhar, para aquilo que é subjetivo, particular de 

cada contexto grupal. Assim, o psicólogo pode ampliar o campo de pesquisas e 

intervenções da psicologia social comunitária e contribuir para uma ação efetiva da mesma 

em grupos orientados à carreira.  
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Com base nos resultados apresentados, pode-se afirmar que a intervenção de 

coaching de carreira no grupo aqui pesquisado ampliou o conhecimento dos participantes 

sobre suas atitudes, escolhas profissionais e responsabilidades.  

Cabe, no entanto, ressaltar que o estudo realizado contém limites, pois o processo 

de coaching foi realizado pela autora da pesquisa. Sugere-se que em futuras pesquisas 

sobre coaching de carreira em grupo o processo de coaching seja conduzido por outro 

profissional para sua melhor avaliação.  
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CONCLUSÃO 

 

A união e a força do grupo transforma indivíduos e comunidades. O ser humano é 

social. Quando estamos em grupo e na própria comunidade, nos sentimos mais fortes e 

confiantes para lidar com as adversidades da vida. A psicologia social comunitária mostra 

que, apesar de possuirmos individualidade, não precisamos agir no mundo 

individualmente. Somos únicos, mas não precisamos ser sozinhos. A frase “a união faz a 

força” configura-se nesta pesquisa como a crença de que “juntos nós vamos mais longe”. 

Observa-se que o indivíduo que participa ativamente de uma comunidade ou de um 

grupo possui uma consciência mais profunda do mundo histórico-social e adota uma 

atitude mais crítica e construtiva frente à realidade que o cerca. Sua atividade e trabalho 

passa a ter mais significados e sentidos, contribuindo para sua felicidade e sucesso 

profissional.  

O mundo do trabalho apresenta transformações constantes. Participar do quadro 

funcional de uma única empresa já não é mais um mérito. Atuar em diferentes contextos e 

poder auxiliar diferentes organizações são valorizados pelo mercado de trabalho nos dias 

atuais. A empregabilidade passa a ser regida pela soma de diferentes agentes. Indivíduo, 

meio social e cultural, Estado, empresas privadas, condição financeira, escolas e 

faculdades frequentadas são apenas uma parte dos atores envolvidos no processo. O sujeito 

passa a fazer parte dessa situação complexa e precisará realizar escolhas assertivas que 

sustentem um futuro profissional de sucesso.  

O estudo apresentado nesta dissertação de mestrado aponta que, com a colaboração 

e coleguismo de um grupo que possui metas e objetivos alinhados, é possível somar forças, 

experiências e aprendizados que irão contribuir para melhores resultados de carreira. A 

comunidade tem voz e vez, tem força, é dinâmica e participativa.  
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A metodologia de coaching empregada nesta pesquisa mostrou-se como um 

instrumento assertivo para o trabalho em comunidades. A tarefa de unir a psicologia social 

comunitária e o coaching, que num primeiro momento parecem tão distantes, revelou-se 

como uma prática contributiva ao desenvolvimento de grupos comunitários. 

Tanto a psicologia social comunitária quanto o coaching auxiliam pessoas, grupos e 

comunidades a aprender a estar em contato consigo mesmos e a redesenhar os acordos que 

têm com a sociedade e com o mundo; auxiliam a estar de acordo com a sua própria 

existência; a gerar novas respostas, a parar de repetir os mesmos comportamentos, 

buscando algo diferenciado. Ambos visam a uma maior consciência dos fenômenos 

individuais, grupais e comunitários. Agem na formação de sujeitos mais críticos, atuantes e 

perseverantes. Viabilizam maior satisfação e felicidade pessoal e profissional.  

A psicologia social comunitária e o coaching em grupo trabalham para que os 

membros se ouçam mutuamente, percebam suas diferenças e aprendam a olhar para os 

problemas sob outras perspectivas. Ensinam pela prática e experiência o não julgamento, a 

não vitimização dos processos pessoais e sociais e a construção de um futuro melhor. 

Mostram como o trabalho pode ter diferentes significados – oferecer o esforço 

pessoal para outras pessoas e instituições, poder contribuir para um mundo melhor, trocar 

experiências, ser reconhecido pelos esforços, entre outros tantos. A carreira profissional 

envolve o ser humano em sua própria individualidade, no seu próprio crescimento 

enquanto indivíduo, mas como um indivíduo que faz parte e que é construído pelo mundo 

em que está inserido. 

Para muitos autores da psicologia social comunitária, como Vygotsky, Freire e 

Lane, o indivíduo, ao transformar a realidade, se apropria cada vez mais dela e, 

consequentemente, passa a conhecê-la muito mais, tornando-se o sujeito de sua própria 
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história, de sua própria realidade, percebendo-se como responsável pelo seu caminho, 

junto com outras pessoas e mediado pela relação que constrói com o mundo. 

Concordo com Wolk (2010), quando aponta que os membros e participantes de um 

grupo são como as brasas de uma fogueira. As brasas sozinhas não fazem fogo. As brasas 

solitárias diminuem até apagar. Longe do grupo, perdemos o brilho e o próprio grupo 

perde a generosidade e a graça de sua presença e energia. 

Os pressupostos epistemológicos da psicologia social comunitária unidos à 

metodologia do coaching em grupo, e a disposição e engajamento dos alunos pesquisados 

agiram com profundidade e assertividade, pois possibilitou a tomada de consciência sobre 

aspectos que envolvem a carreira e o sucesso profissional. O trabalho realizado nesta 

pesquisa de mestrado oportunizou o desenvolvimento de habilidades e contribuiu para que 

os pesquisados pudessem se complementar em seus conhecimentos, competências e 

experiências.  

O grupo faz aparecer o lado humano que existe em cada um de nós, com nossos 

pontos positivos e negativos, requerendo dos participantes uma capacidade maior para 

compreender as pessoas e os processos pelos quais possam realizar ações mais efetivas e 

adequadas. A responsabilidade dos indivíduos no grupo passa a gerar confiança, que 

permite ao grupo compartilhar, refletir e examinar os pensamentos e sentimentos de todos 

os membros. É um espaço que permitiu compartilhar medos e dificuldades comuns que o 

universitário encontra diante de sua carreira. 

O coaching vem crescendo no Brasil e no mundo, e com isso surgem diferentes 

escolas, abordagens, teorias e estilos. Ainda existe muito para ser feito, pesquisado e 

esclarecido. De certa forma, o coaching ainda é uma disciplina em pleno processo de 

desenvolvimento. Possui limites e tem enormes espaços de possibilidades. Esta pesquisa 

foi gerada na intenção de contribuir com um campo da psicologia que atua fortemente com 
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o ser humano em suas relações, que visa à integração plena do ser humano e se preocupa 

com o bem-estar pessoal, profissional e comunitário: a psicologia social comunitária. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Roteiro de Entrevista Inicial 
 

Entrevistado:  __________________________________ Data: _____/ _____/_____ 
Gênero:____________ Idade: ________________ Curso: ______________________ 
E-mail: ___________________________________ Telefone: __________________ 
 
 
1. O que lhe fez escolher por este Curso de Graduação? 
2. Qual sua situação atual profissional? 
3. O que você faz, além de cursar a Faculdade? 
4. O que você conhece da sua futura profissão? 
5. Como se imagina daqui a 5 anos? E 10 anos? 
6. Você conhece alguém da sua área de atuação? 
7. O que você conhece sobre empregabilidade? 
8. O que você faz hoje para melhorar sua empregabilidade? 
9. Você possui objetivos profissionais? Quais são?  
10. O que imagina precisar fazer para chegar nos seus objetivos profissionais? 
11. Quais recursos pessoais precisa utilizar para chegar em seus objetivos 

profissionais? 
12. Como você descreveria o mercado de trabalho atual na sua futura profissão? 
13. Você sabia como era o mercado de trabalho, antes de escolher a sua profissão? 
14. Você se sente preparado para atuar na sua futura profissão? 
15. Que experiências acredita ser importante que lhe ajudariam na preparação para sua 

futura profissão? 
16. Como você se sente quando pensa no seu futuro profissional? 
17. Quantas pessoas que você conhece, que lhe indicariam futuros clientes na sua 

profissão? E professores? 
18. O que espera do Programa de Coaching de Carreira em Grupo? 
19. Gostaria de acrescentar alguma coisa que eu não perguntei?  
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Anexo 2 – Roteiro de Entrevista Final 
 

Entrevistado:  __________________________________ Data: _____/ _____/_____ 
Sexo:____________ Idade: ________________ Curso: ______________________  
Período: ________________________ 

 

1. Qual sua situação atual profissional? 
2. O que você faz, além de cursar a Faculdade? 
3. O que você conhece da sua futura profissão? 
4. Como se imagina daqui a 5 anos? E 10 anos? 
5. Você conhece alguém da sua área de atuação? 
6. O que você conhece sobre empregabilidade? 
7. O que você faz hoje para melhorar sua empregabilidade? 
8. De 0 a 10, que nota você daria para sua empregabilidade hoje? 
9. Você possui objetivos profissionais? Quais são?  
10. O que imagina precisar fazer para chegar nos seus objetivos profissionais? 
11. Quais recursos pessoais precisa utilizar para chegar em seus objetivos 

profissionais? 
12. Como você descreveria o mercado de trabalho atual na sua futura profissão? 
13. Você se sente preparado para atuar na sua futura profissão? 
14. Que experiências acredita ser importante que lhe ajudariam na preparação para sua 

futura profissão? 
15. Como você se sente quando pensa no seu futuro profissional? 
16. Quantas pessoas que você conhece, que lhe indicariam futuros clientes na sua 

profissão? E professores? 
17. O que achou do Programa de Coaching de Carreira em Grupo? 
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Anexo 3 – Foto Expectativas 
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Anexo 4 – Mercado de Trabalho 
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Anexo 5 – Modelo de Currículo 
 

Curriculum Vitae 
 
NOME 
Brasileira, solteira, XXX anos. 

R. Nunes XXXX , 471 – Ap.1501 –Rebouças – Curitiba – PR 

Fones: + 55 41 XXXXXX/ XXXXX 

E-mail: XXXXX@hotmail.com 

 

OBJETIVO
 

Estágio na área de...  

 

SÍNTESE DE QUALIFICAÇÕES

 

Exemplos: 

 - Experiência em ...vendas; 

- Participação na elaboração e coordenação de projetos de desenvolvimento empresarial...; 

- Comunicação eficaz e habilidade no relacionamento interpessoal; 

- Fácil adaptação a novas propostas; 

- Capacidade de Liderança; 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA
 

ANO / ANO – Nome do Curso 

Instituição:  – Curitiba - Paraná – Brasil 

 

ANO / ANO – Nome do Curso 

Instituição:  – Curitiba - Paraná – Brasil 

 

CURSOS  E  SEMINÁRIOS
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ANO / ANO – Nome do Curso – carga horária 

 

 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
 

NOME DA EMPRESA 

(Ramo em que atua)  

Cargo:                       Período: 

Atividades Desenvolvidas:  

 

NOME DA EMPRESA 

(Ramo em que atua)  

Cargo:                       Período: 

Atividades Desenvolvidas:  

 

NOME DA EMPRESA 

(Ramo em que atua)  

Cargo:                       Período: 

Atividades Desenvolvidas:  

 

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL 
 

 

 

 

 

INTERESSES E ATIVIDADES
 

Trabalho Voluntário:  

Estudos:  

Esportes:  

Viagens:  
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Anexo 6 – SWOT 
 

SWOT PESSOAL 
Quais os pontos fortes e os a serem desenvolvidos? 

 
STRENGTHS (Forças Internas) 
Quais são seus pontos fortes, principais forças, 
qualidades, virtudes ou talentos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEAKNESS (Fraquezas Internas) 
Quais são seus pontos a serem melhorados, principais 
fraquezas, defeitos ou dificuldades? 

OPPORTUNITIES (Oportunidades Externas) 
Que oportunidades existem para você aproveitar estas 
forças e alcançar seus objetivos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THREATS (Ameaças Externas) 
Que ameaças existem pelas suas fraquezas que podem 
impedir de você atingir seus objetivos? 

 
Conclusões e aprendizados: 
 
 
 
Ação de mudança:  
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Anexo 7 – Dreamlist 
 

DREAMLIST 
O primeiro passo para um bom planejamento é sonhar! 

 
Lista de sonhos/ desejos/metas/objetivos/planos Categori

a 
Prazo 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
Categorias: PR: Profissional, FI: Física, FA: Familiar, FI: Financeira, M: Mental, E: Espiritual; 
S: Social 
Prazos: CP: Curto Prazo (1-3 anos), MP: Médio Prazo 3-5 anos), LP: Longo Prazo(5-20 anos). 
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Anexo 8 – Especificação por Objetivos 
 

ESPECIFICAÇÃO DE OBJETIVOS 
 

 
 
 
 
 

O  
 

Q 
U 
E 

OBJETIVO (contextualizado, específico, positivo, iniciado e mantido, alcançável 
– o que? Quando? Onde? Com quem? 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVIDÊNCIA (qual a 
evidencia de que você 
conseguiu?) 

 
 
 

P 
O 
R 
 
  

Q 
U 
E 

MOTIVADORES (o que você 
ganha com isso?) 
 

SABOTADORES (o que você 
perde com isto? O que você pode 
fazer para minimizar possíveis 
perdas) 

VALORES (por que é 
importante? Qual a relevância?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

C 
O 
M 
O 

ESTRATÉGIAS (quais as formas 
para conseguir isto?) 

AÇÕES (quais os passos para 
conseguir isto?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primeiro passo: 
 
Grau de comprometimento: 
 
 

RECURSOS (do que você vai 
precisar?) 
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Anexo 9 – Crenças 
 

O SEU GRANDE SONHO E CRENÇAS 
 

 
CRENÇAS SOBRE A VIDA 
O que você acredita sobre a vida? 
 
 
CRENÇAS SOBRE SI 
O que você acredita sobre si mesmo (a)? 
 
 
VALORES 
O que é realmente importante para você na vida? 
 
 
SONHOS 
Qual é o seu maior sonho? 
 
 
LIMITAÇÕES 
O que está impedindo você ou limitando de realizá-lo? 
 
 
RESPONSABILIDADE 
Isto depende de quem? 
 
 
MOTIVAÇÃO PELA DOR 
O que está custando para você hoje não ter isso? 
 
 
O que irá custar no futuro? 
 
 
 
DECISÃO E AÇÃO 
O que você poderia fazer agora para ir à direção de seus sonhos? 
 
 
 
COMPROMETIMENTO 
Qual o seu nível de comprometimento? 
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Anexo 10 – Perguntas Entrevistas 
 

 
 

O que você pode fazer por nossa empresa que outro candidato não pode? 
 
 
 

Quais são seus pontos fortes? 
 
 
 

Quais são seus pontos fracos? 
 
 
 

Quanto você foi bem sucedido até aqui? 
 
 
 

Quais são suas limitações? 
 
 

 
Quais são suas ambições para o futuro? 

 
 
 

O que você sabe sobre nossa empresa? 
 
 
 

Por que você está procurando um cargo em nossa empresa? 
 
 
 

Que qualificações você tem que o fariam ser bem sucedido aqui? 
 
 
 

O que é mais importante para você no trabalho? 
 
 
 

Como você descreveria sua personalidade? 
 
  
 

Quanto tempo levaria para você fazer uma contribuição significativa à nossa empresa? 
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Quanto tempo você pretende ficar conosco? 

 
 
 

Descreva uma situação na qual você teve um problema difícil e como o resolveu. 
 

 
 

Descreva alguma situação de trabalho que o tenha irritado. 
 
 

 
Fale de algum objetivo que você não conseguiu atingir em seu último emprego. 

 
 

 
Você poderia descrever alguma situação em que seu trabalho foi criticado? 

 
 
 

O que você aprendeu nos seus erros? 
 
 

 
Por que você está deixando a empresa atual? 

 
 

 
Olhando para trás, como você vê sua ex-empresa? 

 
 

 
O que você acha do seu ex-chefe? 

 
 

 
Com que tipo de pessoas você tem dificuldade para trabalhar? 

 
 
 

 
Por que você ainda não encontrou um novo trabalho, após tantos meses? 

 
 

 
Se eu falasse com seu ex-chefe, o que ele diria sobre seus principais pontos positivos e 

negativos? 
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Quanto você acha que deveria receber para esse cargo? 

 
 

 
Se você pudesse começar tudo de novo o que você faria diferente em sua carreira? 

 
 
 

Que tipo de leitura você aprecia? 
 
 
 

O que mais o motiva? 
 
 

 
Dê dois exemplo de sua criatividade. 

 
 
 

Quais são suas metas a longo prazo? 
 
 
 

Quais as suas atividades de lazer? 
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Anexo 11 – Roda do Êxito 
 

AS LEIS DO TRIUNFO 
Napoleon Hill 

 
1. Associação com outras pessoas com o mesmo perfil de pensamento (Master Mind) - 
Napoleon Hill afirma que a união de duas ou mais mentes gera um todo que é maior do que a soma 
das partes, o que ele chamou de Master Mind – ou Mente Mestra. Sozinhos, nenhum homem de 
sucesso teria conseguido o que conseguiu. 
 
2. Objetivo principal definido - O objetivo principal na vida deve ser escolhido com um grande 
cuidado e, depois de escolhido, deverá ser escrito e colocado num lugar onde se possa vê-lo pelo 
menos uma vez por dia. Isso tem por efeito psicológico impressionar o subconsciente da pessoa de 
tal maneira que ela aceita esse propósito como um lema, um projeto, uma "planta" que finalmente 
dominará as suas atividades na vida e a guiará, passo a passo, para a consecução desse objetivo.  
Sem ter um objetivo traçado, é muito complicado realizar alguma coisa.  
 
3. Confiança em si mesmo -  As pessoas de sucesso possuem grande confiança em seu potencial. 
Se não para resolver o problema, para saber quem chamar para resolver. A autoconfiança é 
essencial para quem quer empreender algo.  
 
4. Hábito de Economizar - A quarta lei das pessoas de sucesso é o hábito da economia. A 
educação financeira é uma das regras essenciais para quem quer obter sucesso. Pessoas que 
possuem economias têm dinheiro para investir em oportunidades e arriscar empreendimentos. 
  
5. Iniciativa e Liderança -  Assumir o controle de sua própria vida, de empreender, de sair da 
mesmice e levar outros associados juntos no caminho. Embora algumas pessoas realmente não 
tenham o perfil de liderança, isso pode ser trabalhado e melhorado. Para levar outras pessoas a 
trabalharem com você em uma iniciativa própria ou mesmo para convencer outros a comprarem 
seus serviços e produtos, é preciso demonstrar liderança. 
 
6. Imaginação - Pensar fora da caixa. Essa é a sexta lei do triunfo identificada por Napoleon Hill 
entre os homens bem-sucedidos. Boa parte das pessoas de sucesso precisam muitas vezes usar a 
imaginação para pensar em um negócio que não existe, para criar uma solução na qual ninguém 
pensou antes, para criar coisas novas. 
 
7. Entusiasmo - Muita gente parece ter um desejo de mudar de vida, mas acaba não indo em 
frente. É como se faltasse o combustível para levar o carro adiante. O combustível que move 
homens e mulheres rumo a grandes descobertas e empreendimentos é o entusiasmo. Grande parte 
dos maiores realizadores do mundo eram absolutamente apaixonados por seus objetivos principais 
definidos, a ponto de isso despertar neles grande entusiasmo para seguir em frente mesmo quando 
todas as condições pareciam adversas. 
O homem geralmente triunfa com mais facilidade num campo de esforços em que se lança de 
corpo, alma e coração.  
 
8. Autocontrole - Ter autocontrole é ser o líder de si. É pensar no longo prazo, avaliar as 
consequências de cada ação, ter a ideia exata de que tudo o que faz o aproxima ou o afasta do seu 
objetivo principal definido. Não ser escravo das tentações mundanas ou de estados alterados de 
consciência – como a embriaguez, por exemplo – é um passo essencial para quem quer estar no 
comando da própria vida. 
 
9. Hábito de fazer mais do que o combinado - Segundo Napoleon Hill, existem dois tipos de 
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pessoas que não vão para a frente: Aquelas que não fazem o que lhes é pedido e  Aquelas que só 
fazem o que lhes é pedido. Se você quer se destacar em sua área de atuação, precisa criar o 
saudável hábito de andar a milha extra: sempre fazer mais do que lhe pedem, sempre fazer mais do 
que é obrigado a fazer. Do contrário, você será apenas uma pessoa mediana, igual a tantas outras. 
 
10. Personalidade agradável - Os negócios são resultados diretos de interações humanas. Cultivar 
uma personalidade atraente é ser uma figura agradável, simpática, bem apresentada. Não estamos 
falando aqui de padrões de beleza e sim de comportamentos que o tornem uma companhia 
agradável para os outros. Para quem quer levar sua carreira a patamares mais altos, além de 
competência, é preciso ser uma companhia no mínimo agradável. 
 
͒11. Pensar com segurança - Ter foco é outra lei essencial para quem quer obter sucesso. 
Devemos aprender a dirigir os nossos pensamentos somente para os assuntos, fatos e informações 
que, de alguma forma, nos deixarão mais próximos de nosso objetivo principal definido. A meta é 
passar a raciocinar dedutivamente, apenas com base em fatos comprovadamente verdadeiros, que 
possuam importância real e que sejam úteis de alguma maneira. 
 
12. Concentração e foco - Treinar a própria mente para pensar com exatidão. Técnicas de 
meditação e o hábito de lidar com apenas uma coisa de cada vez, com foco total, são úteis para esse 
tipo de treinamento. 
 
13. Cooperação - Além de se associar com pessoas com a mesma linha de pensamento, os homens 
de sucesso entendem que a cooperação é o melhor caminho para a realização pessoal e coletiva. 
Isso inclui ver os concorrentes apenas como outros players do mercado, não como inimigos. 
Significa ver os funcionários não como escravos, mas como pessoas que estão colaborando para 
tornar o seu sonho realidade. A cooperação deve se dar em todos os níveis, pensando não somente 
no interesse próprio, mas também no bem-estar das pessoas com quem você se relaciona. 
 
14. Tirar proveito do fracasso - Todas as pessoas que atingiram uma grande realização na vida, 
fracassaram algumas vezes antes. Na verdade, como diria Thomas Edson, aprenderam maneiras de 
"não inventar a lâmpada". 
O fracasso deve ser visto como um grande aliado. Cada vez que você falha, você descobre uma 
maneira de não realizar o seu objetivo. Elimina um caminho. Continue fazendo isso até você achar 
a trilha ideal. Não existe maneira de fracassar, apenas de aprender como não chegar lá. 
 
15. Tolerância - Para lidar com o fracasso, com as limitações de outras pessoas e as suas próprias, 
com as adversidades que a vida nos impõe, é preciso ter uma boa dose de tolerância e paciência. 
Você já deve ter percebido que não existe ninguém no mundo que consiga ter todas as coisas sob 
controle. Coisa que queremos não acontecem. Coisas que não queremos acontecem. O segredo é 
nos desapegar de querer controlar tudo e ter tolerância e paciência para ir acertando e errando até 
chegar onde queremos, seguindo sempre em frente. A maior recomendação que alguém que está 
buscando uma melhoria na qualidade de vida pode receber é a de aproveitar toda a jornada, não 
apenas a realização da meta. Se você condicionar sua felicidade somente à realização dos objetivos, 
estará se condenando a uma vida triste. 
 
16. Regra de Ouro - Fazer aos outros aquilo que quer que seja feito a você mesmo. Esta lei é 
usada em grande parte das religiões e filosofias de vida já criadas no mundo. Se ela fosse realmente 
levada a sério, viveríamos um mundo bem melhor. No momento em que você percebe que somos 
todos – seres vivos e meio-ambiente – uma única rede interdependente, que a ideia de eu como 
uma coisa distinta e independente nada mais é do que uma ilusão, temos uma grande oportunidade 
de nos libertarmos de padrões limitadores. Tratar as outras pessoas como a si mesmo é um passo 
importante para essa compreensão. 
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Roda do Êxito 
 

 

 
1. Construir o Master Mind 
2. Objetivo principal definido 
3. Confiança em si mesmo 
4. Hábito de economizar 
5. Iniciativa e liderança 
6. Imaginação 
7. Ter entusiasmo 
8. Autocontrole 

9. Hábito de fazer mais que o 
combinado 

10. Personalidade agradável 
11. Pensar com segurança 
12. Concentração e foco 
13. Conseguir cooperação 
14. Tirar proveito do fracasso 
15. Ser tolerante 
16. Regra de ouro

 
 
Meu maior desafio é: _________________________________________________________ 
Plano de Ação: ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16
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