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A adolescência é um período de transição da infância para a vida adulta, que gera mudanças

profundas e estruturais. Nesta fase, o adolescente começa a formular hipóteses sobre a realidade do

caminho que terá que construir até a idade adulta e isso inclui a escolha profissional. Essa demanda gera

muita angústia para o jovem, pois muitas vezes ele não está preparado para tomar uma decisão que

acarretará em mudanças importantes na sua vida futura e também por achar que se trata de uma escolha

definitiva. Em um mundo tão fluido e com tantas mudanças, a identidade profissional pode ser

reinventada. Sendo a escolha de sua formação apenas parte desse processo.



O trabalho ocupa um lugar central na vida do

sujeito adulto, pois é através dele que são

construídos: parcialmente a identidade, um

papel social, organizador de tempo e uma renda.

A escolha profissional é um dos grandes

momentos vivenciados pelos adolescentes

antes de ingressarem no mundo profissional

e no mercado de trabalho.
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Esse processo de escolha é marcado por ansiedade, medos e

expectativas familiares. A orientação profissional tem o

objetivo de auxiliá-los a lidar melhor com esses fatores e

sentimentos, promovendo o autoconhecimento e reflexões

sobre suas escolhas no campo profissional, promovendo

segurança e clareza para uma escolha pautada no desejo e

nos projetos a longo prazo. Outro aspecto relevante da

Orientação Profissional é fornecer acesso às informações

profissionais tais como cursos, mercado de trabalho,

oportunidades, especializações e relevância do trabalho.
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A Orientação Profissional trabalha para que haja uma condição de escolha consciente, pois o papel do

psicólogo não é decidir nem apontar os cursos que os adolescentes devem escolher, mas sim auxiliar o

jovem a reconhecer suas habilidades, necessidades, dificuldades, circunstâncias frente a escolha da

profissão nesse estágio da vida. Na atuação com o público adolescente, destaca-se, também, a importância de

intervenções grupais por meio de técnicas de dinâmicas de grupo e através de trabalhos que incluam o

autoconhecimento, a dimensão psicossocial e o desenvolvimento de habilidades que estimulem nos jovens o

protagonismo para serem capazes de construir planos de vida com confiança e otimismo.
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Aos pais cabe um pouco de parcimônia, é claro que a

opinião deles tem um peso grande nessa escolha. É muito

importante conversar com os adolescentes sobre a escolha

de uma profissão, mas sem impor. Embora os pais tenham

uma certa expectativa de como deve ser a escolha

profissional de seus filhos, isso não pode impedi-los de

escolher por si mesmo. É muito importante que a família

apoie as escolhas desses jovens, mesmo que não

concordem com eles.

6



A escola também possui um papel importante na orientação

profissional de seus alunos e deve estimular a busca de informação

sobre o mundo do trabalho e incentivar a reflexão pessoal sobre a

escolha ocupacional e não apenas ao final do Ensino Médio.

No Colégio Sarah Dawsey são realizadas atividades que instigam os

alunos para a temática do trabalho por meio de reflexões sobre a ação

do indivíduo no mundo. Por meio do projeto socioemocional Ser+ eles

participam de rodas de conversa com profissionais de diferentes áreas,

visitam universidades para conhecer como funciona o meio acadêmico e

têm sessões em grupos com nossa psicóloga escolar para tratar do

amadurecimento de suas escolhas profissionais.
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