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RESUMO  

O presente trabalho é uma pesquisa bibliográfica que tem por objetivo a importância 

da orientação profissional nas escolas e os efeitos que tem sobre a vida e a escolha 

dos estudantes. O papel da orientação profissional dentro das escolas não é o de 

dar respostas, mas dar ao estudante todo apoio e estímulo Necessário para que ele 

possa escolher a profissão de maneira segura e satisfatória. A importância de as 

escolas darem aos jovens todo apoio e estimulo necessário para que ele possa 

escolher a profissão de maneira segura e satisfatória também tema presente neste 

artigo. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho está dividido em três importantes etapas: Na primeira 

etapa será apresentada a pesquisa bibliográfica aprofundada que os autores e 

escritores abordam sobre o tema destacando diferentes pontos, a segunda será 

mais objetiva, onde os pontos destacados serão dos escritores que abordam os 

temas mais direcionados para o ambiente escolar, apresentando os meios da 

pesquisa e procedimentos que foram utilizados. Na terceira e última parte será feita 

uma análise geral de toda revisão bibliográfica vista para construção da ideia de um 

modelo que pode ser seguido pelas escolas para facilitar o processo de escolha dos 

alunos. 

 No momento de escolha o jovem pode se deparar com uma série de 

questionamentos e dúvida a respeito da profissão que se pretende escolher. O 

presente artigo tem como finalidade ajudar a identificar os anseios do momento da 

escolha. 
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A orientação profissional dentro das escolas deve dar ao estudante todo 

apoio e estímulo necessário para que ele possa escolher a profissão de maneira 

segura e satisfatória. Para isso é importante ter um olhar afetivo e reflexivo ao jovem 

respeitando suas dúvidas e questioná-lo sobre o sua visão de futuro.  

Observa-se também que a conduta do professor muitas das vezes pode servir 

de estimulo ao jovem. Os professores exercem grandes influencias sobre os seus 

alunos, no modo com que transmitem a matéria e também nas relações pessoais 

que possuem, eles são mais do que meros transmissores de teorias.  

 

METODOLOGIA 

 

Neste trabalho utilizou-se a pesquisa descritiva e explicativa com uma 

abordagem direta através de revisão bibliográfica, pela análise de livros, artigos, 

documentos de textos e palestras sobre o tema abordado. 

O objetivo da pesquisa é trazer leitor a uma reflexão a cerca das razões 

motivadoras da escolha vocacional, das interferências, aspirações, valores e desejos 

que se tem no momento da escolha profissional que para Silva (p.8, s/d). 

O momento da escolha vem cercado de Indecisão, incerteza, 
ansiedade e angústia, são estes dentre outros sintomas constantes 
dessa etapa. E a inda que se defenda a decisão vocacional como 
sendo o resultado de um processo de escolhas realizadas 
paulatinamente durante a vida é ainda no momento do vestibular que 
a necessidade de optar o mais conscientemente possível se uma vez 
que está em jogo seu próprio destino profissional.  
 

Portanto, pode-se apreender que a escolha profissional não é um momento 

qualquer na vida dos jovens, por estar cercado de duvidas e sentimentos. Esta 

pesquisa nos levará a entender de forma mais clara a importância deste trabalho 

nas escolas e como a orientação profissional pode ser influente na vida escolar dos 

jovens 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O processo de escolha profissional é um passo importante na vida de 

qualquer pessoa e por isso é fundamental o apoio não apenas da família, mas 

também de um profissional. Por estar em um momento de modificações intensas a 



insegurança e as duvidas a respeito da profissão são comum. Por isso surge a 

necessidade do orientador profissional (KRAWULSKI, 1991. SP) 

Estes sentimentos abordados por Krawulski como o medo e a insegurança, 

podem alterar a vida dos jovens que algumas das vezes acabam escolhendo a 

profissão sem antes amadurecerem a ideia, apenas para se livrarem deste tipo de 

sentimentos. No entanto Santos (1974,p.54) defende que o interesse profissional 

gera a satisfação e este interesse deve partir da atração, preferência e o gosto por 

determinada atividade.   

Quando o jovem opta por seguir uma determinada carreira sem antes 

amadurecer as suas escolhas ele poderá futuramente ter frustrações e desânimos 

durante a vida profissional, acarretando também o numero de abandono dos cursos 

de nível superior. Rosa Confirma esta ideia em seu texto afirmando: 

Sabe-se que, estatisticamente, o número de pessoas que ingressam 
numa universidade e abandonam o curso no meio do caminho, é 
significativo. Isso poderá ocorrer devido a vários fatores, mas, 
certamente, a problemática da escolha inadequada é uma questão 
que pesa muito para que isso aconteça. (ROSA 2010 P.1) 

 

O autoconhecimento é o maior passo para que a escolha seja feita de forma 

segura para o jovem, daí surge à importância de que as escolas trabalhem com seus 

alunos com ajuda de psicólogos e professores o desenvolvimento do conhecimento 

próprio. Almeida e Pinho (2008,p.8) defende a ideia de que quando um adolescente 

precisa escolher determinada profissão ele precisa avaliar seus interesses e 

aptidões e  maneira como ele vê o mundo, como ele próprio se vê as informações 

que possui acerca das profissões, as influências externas advindas do meio social, 

dos pares e, principalmente, da família. 

Araujo também destaca a importância do alto conhecimento em um de seus 

textos onde defende que a orientação auxilia o jovem, ajudando a ampliar a visão 

que tem sobre si mesmo e sobre o meio que se insere, o mercado de trabalho, as 

profissões e a identificar o que gosta e o que não gosta reconhecendo suas 

principais habilidades e suas perspectivas quanto ao futuro, pois para saber o que 

fazer, antes é necessário se conhecer. (ARAUJO 2015, P1). 

Ambos os atores defendem a importância do autoconhecimento no momento 

das escolhas para que elas se tornem seguras e mais fáceis para o jovem. 

Conhecendo a si próprio e a respeito da profissão que se deseja o risco de se ter 

algum tipo de frustração profissional no futuro e quase nulo. 



Importância e eficácia da orientação vocacional  

A orientação vocacional no Brasil também conhecida como orientação 

profissional (OP), segundo Sparta (2013, p.1) ficou historicamente marcada por se 

orientar pela medição dos processos psíquicos dos jovens. A proposta de orientação 

vocacional nas escolas serve como amparo aos jovens que se sentem inseguros e 

indecisos com a profissão que desejam seguir em um futuro próximo. O mundo do 

trabalho parece complexo é complicada, por isso a importância de o jovem fazer 

essa escolha com calma e segurança e estejam bem informados sobre a carreira 

que pretendem atuar. A escolha da profissão poderá vir cercada por duvidas e 

conflitos que podem ser mediados pela escola ajudando os jovens a obterem maior 

numero de informações possíveis a respeito do curso ou profissão escolhida e terem 

mais segurança no momento da escolha. 

Pessoas de todas as idades em qualquer fase da vida recorrem á orientação 

profissional por diversos motivos, seja para dar inicio a uma carreira ou ate trocar por 

uma que lhe agrade mais. O processo de orientação profissional tornado mais 

importante, tendo em vista o numero de pessoas matriculadas no ensino superior é 

o dobro do numero de concluintes, e segundo Hastenreiter (2014, p.1) essa 

diferença é dada pelo grande numero de pessoas que desistem de seus cursos por 

insatisfação com a escolha. Já outra parcela desses alunos que chegam a concluir o 

ensino superior opta por não exercerem a profissão. 

A orientação também pode desempenha um importante papel, dando 

abertura para o autoconhecimento, ajudando a alunos a terão mais segurança no 

momento da escolha, dando mais clareza e diminuindo de forma significativa o 

numero de evasão do ensino superior e qualificação no mercado de trabalho. 

A escola vocacional é um dilema entre os jovens de todas as partes do 

mundo e vem cercada de inúmeras duvidas e questionamentos. Alem das duvidas 

frequentes outros fatores podem influenciar nessa decisão seja financeiro, familiar, 

status e ate mesmo o ambiente escolar. Nesta etapa da vida os jovens podem 

acabam apresentando casos de frustração ate mesmo de depressão, daí a 

importância do apoio familiar e escolar nessa fase. 

 As escolas poderiam desempenhar papel fundamental no processo de 

escolhas profissionais dos jovens, servindo como norteadoras e suporte para os 

adolescentes exibindo ao longo do ano palestras com psicólogos e debates entre os 



alunos. Entretanto nem todas as escolas dão a devida importância para o devido 

assunto. O trabalho do orientador profissional na instituição de ensino é tornar a 

realização de uma escolha profissional o mais satisfatória possível para os 

adolescentes evitando os momentos de angustia dos jovens que em decisões que 

interferem no modo de vida. Para Ribeiro (2003, p.7) “A Orientação Profissional 

devera se preocupar em trabalhar a inserção do jovem no mercado de trabalho; 

auxiliando no planejamento do seu projeto de vida”. 

A escolha de determinada profissão pode se tornar um grande desafio para 

os jovens. Alem das dificuldades financeiras, menor empregabilidade e falta de 

escolas que oferecem cursos com ensino superior próxima que também se tornam 

barreiras para os jovens. 

Por mais segura que a pessoa pareça em sua escolha, ela não esta livre de 

passar por futuras frustrações, seja falta de oportunidades, ambiente de trabalho 

desagradável, e desestabilidade financeira. Muitos fatores podem ser frustrantes 

para os jovens e ate mesmo para os adultos desempenha um importante papel na 

vida das pessoas ajudando a diminuir esse tipo de conflito e frustrações, segundo 

Mion (2008, p.1) “O abandono dos cursos superiores, é o resultado do jovem que 

não descobrir suas habilidades, competências e expectativas ocasionando grande 

desperdício de tempo e de dinheiro” Daí a necessidade de se escolher com calma e 

paciência para que se possa ingressar num curso superior que ira satisfazer as 

necessidades. 

O jovem tende a passa por inúmeras transformações e amadurecimento 

criando novas expectativas sobre o futuro e suas escolhas. A escolha profissional 

exige do jovem um crescimento psicológico e pessoal, sendo muitas vezes 

considerada a maior decisão a ser tomada durante seu percurso de vida. 

É fundamental que o jovem tenha conhecimento da profissão que deseja 

seguir e esteja seguro de sua escolha, livre de pressões internas e sociais para 

evitarem frustrações. Ainda para Basso : 

Diante da pressão social (família, escola e sociedade) exercida sobre 
o jovem, para fazer uma escolha e ingressar na universidade, muitos 
a fazem sem ter o conhecimento suficiente sobre si próprio e sobre a 
profissão. Com isso, muitos já entram na universidade em crise sobre 
a sua escolha, outros a vivenciam durante o período universitário e 
têm os que ficam em crise depois de formados. (BASSO, 2008, p. 
80) 

 



A autora faz um alerta à importância do jovem ter conhecimento e estar 

seguro de suas escolhas para evitarem futuras crises e desapontamentos sobre a 

profissão escolhida. Para evitar esse tipo de constrangimento é de extrema 

importância que o adolescente procure se informar e buscar interagir com sua futura 

profissão buscando informações em faculdades e ambientes diversos de trabalho 

para se certificarem de suas escolhas. 

A escolha profissional depende de uma serie de questionamentos e 

decisões que devem ser tomadas pelo jovem. O apoio da família e dos amigos é 

essencial nessa etapa da vida, mas a decisão final deve ser tomada pelo jovem 

levando em consideração seus sonhos e ideais. O orientador ajuda o jovem a se 

organizar melhor fazendo um balanço entre as necessidades e possibilidades que 

lhe podem ser atribuído visando o desenvolvimento pessoal de cada aluno.  Para 

Martins (1997) 

Orientação Educacional não deve ser confundida com a figura do 

Orientador; deve ser vista como resultado do trabalho de toda 

equipe, construída de elementos perfeitamente conscientizados, 

sensibilizados e colocados no devido lugares, e coordenada pelo 

orientador Educacional. (MARTINS, 1997, p.78) 

Podemos  depreender que o trabalho do Orientador Educacional precisa do 

apoio de toda equipe gestora para que o aluno se sinta capacitado e bem preparado 

para seguir adiante com os estudos com um bom desenvolvimento pessoal e com 

valores e atitudes para que seja um futuro profissional qualificado. Inúmeros fatores 

podem influenciar no momento em que jovens decidem seguir determinada 

profissão. A vocação nem sempre é usada como principal argumento de escolha. 

Segundo Santos (2005, p.58) „‟Muitos fatores influem na escolha de uma profissão, 

de características individuais a convicções políticas e religiosas, valores e crenças, 

situação político-econômica do país, a família e os pares‟‟. O autor refere a inúmeros 

fatores que podem influenciar e alterar o processo de escolha do jovem 

independente da vocação e intuição. A escolha nem sempre é fácil e pode gerar 

inúmeros transtornos e conflitos para o aluno. O apoio da família no momento da 

decisão é fundamental para segurança do adolescente nesse período. É importante 

também que o adolescente tenha consciência do que se quer seguir e não veja a 

escolha como eterna mais sim como experiência de aprendizagem da qual o jovem 

pode experimentar e decidir se realmente é o que pretende fazer. 



A escola é um importante influenciador no processo de escolha da profissão, 
onde o adolescente passa grande parte da vida com grandes ciclos de amizade e 
influencia por parte dos profissionais, alem de tudo escola é um espaço onde aluno 
se firma com sua construção como sujeita e suas afinidades. Pradella afirma que: 

A escola em seu contexto institucional também pode influenciar na 
construção do sujeito, e consequentemente em suas escolhas 
profissionais, já que o jovem passa grande parte de seu tempo neste 
ambiente. É papel de a escola capacitar seus professores para 
trabalharem como facilitadores neste processo de escolha, sanando 
duvidas e auxiliando quanto às expectativas do adolescente. 
(PRADELLA, 2015, p.4) 

A autora aborda a importância de as escolas oferecerem capacitação aos 

alunos, para amenizarem os conflitos e duvidas no momento da escolha. É 

importante que as escolas estejam cientes da importância desse momento na vida 

dos jovens promovendo palestras, atividades e debates e ate mesmo passeios em 

universidades que conscientizem e encorajem o jovem nesse processo. 

A falta de um pedagogo orientador profissional dentro das escolas acaba por 

dificultar ainda mais esse processo para o jovem. É fundamental que a escola de 

todo apoio necessário para o aluno nessa etapa da vida estando atentos as duvidas 

e angustias apresentadas por eles dando amparo e segurança. É importante 

também que o orientador deixe claro que o caminho escolhido não deve ser 

encarado como um caminho sem volta, mais como um caminho passível de 

mudanças. 

Considerações Finais 

Alguns autores defendem a importância da orientação profissional nas 

escolas como facilitadores do processo de escolha podem analisar alguns métodos 

de se trabalhar a orientação nas escolas será destacada, baseando nos estudos e 

pesquisas feitas por alguns autores e pesquisadores da área. Valore (2008) observa 

que 

O desenvolvimento de um trabalho de Orientação 
Profissional pressupõe o estudo e a avaliação de relevantes 
questões presentes na situação de escolha profissional. Desde a 
compreensão dos fatores envolvidos no processo de aprendizagem 
de tal escolha, da relação do sujeito com o seu desejo e de como isto 
pode ser articulado com as pressões sociais e com as opções 
profissionais existentes, das características da clientela que procura 
tal serviço, até a investigação dos recursos metodológicos para a 
intervenção em Orientação Profissional bem como as 70 possíveis 
formas de inserção deste trabalho nas escolas, abrem-se 
importantes frentes de pesquisa em Psicologia. (VALORE p.69,2008) 

 



Muitas pesquisas a respeito de como se trabalhar a orientação vocacional 

nas escolas foram e ainda estão sendo realizadas por muitas universidades e 

pesquisadores em varias partes do mundo.  

A escola que pretende oferecer este tipo de ajuda a seus alunos poderá 

desenvolver parcerias com psicólogos ou profissionais da área para desenvolver um 

trabalho maduro e continuo com os docentes. Este profissional ira ajudar o jovem a 

entender melhor sobre as questões futuras diminuindo medos e anseios avaliando 

as qualidades, interesses e as habilidades. 

Quando a ajuda de um profissional da área não é possível para a escola é 

importante desenvolver outros tipos de estratégias para que o jovem desenvolva o 

interesse e o conhecimento pela profissão. Sendo assim, as escolas podem oferecer 

aos alunos passeios a laboratórios sobre diferentes profissões, empresa júnior 

dentro das instituições de ensino passeios a universidades e centros de ensino 

superior. Essas  atividades são semelhantes às que os adolescentes encontrarão na 

universidade e também no mercado de trabalho, facilitando a  sua tomada de 

decisão. 

O papel da orientação profissional dentro das escolas não é o de dar 

respostas, mas dar ao estudante todo apoio e estimulo necessário para que ele 

possa escolher a profissão de maneira segura e satisfatória. Para isso é importante 

ter um olhar afetivo e reflexivo ao jovem respeitando suas dúvidas e questioná-lo 

sobre o sua visão de futuro. Outro fator importante é fazer com que o jovem entenda 

que o vestibular é caminho de construção de sua carreira profissional 

Para Larson, (p.6,2012) “Os professores do Ensino Médio muitas vezes sem 

saber, exercem fundamental papel na determinação da escolha profissional do 

jovem. É possível que a profissão de professor ou a ocupação deste profissional 

passe a ser igualmente importante para este jovem”. 

Pode-se observar que a conduta do professor muitas das vezes pode servir 

de estimulo ao jovem. Os professores exercem grandes influencias sobre os seus 

alunos, no modo com que transmitem a matéria e também nas relações pessoais 

que possuem, eles são mais do que meros transmissores de teorias.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), aprovada em 20 

de dezembro de 1996, sob o nº 9394/96 sustenta que: 

“O ensino médio, etapa final da educação básica, com 
duração mínima de três anos, terá dentre as finalidades:  



I- A inclusão de vivências práticas de trabalho no setor 
produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e 
fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela 
legislação sobre aprendizagem profissional;  

II - Experiência de trabalho supervisionado ou outra 
experiência adquirida fora da ambiente escola 

 III. As escolas deverão orientar os alunos no processo de 
escolha das áreas de conhecimento ou de atuação profissional 

Parágrafo único.  A preparação geral para o trabalho e, 
facultativamente, as habilitações profissionais poderão ser 
desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em 
cooperação com instituições especializadas em educação 
profissional.”(LDB1996) 

 

 As leis estabelecidas pela LDB para o ensino médio têm grande valor sobre 

as relações acerca da facilitação do processo da escolha profissional dos jovens. As 

propostas curriculares se seguidas com eficácia pela escola, poderão proporcionar 

aos alunos momentos de reflexão e pratica com a área profissional, e estímulos para 

darem continuidade aos estudos. 

É fundamental que as escolas invistam na orientação profissional dos seus 

alunos e lhes oferecer todo o apoio necessário para que escolham com segurança a 

profissão ou o curso que pretendem seguir. Existem diferentes formas de auxilio 

para os alunos e cada escola pode optar por aquele que achar melhor, o importante 

é não deixar de oferecer o apoio. Com a devida orientação os jovens conseguirão 

escolher de forma segura o caminho que pretende seguir, alem de diminuir o 

numero de evasão nos cursos superiores e evitar futuras frustrações na área que se 

almeja trabalhar.   

A orientação vocacional não tem o objetivo de dizer ao aluno qual profissão 

deverá seguir, mas sim a de orientar embasando nas características e na 

personalidade de cada um, apresentando-lhes possíveis profissões e áreas de 

interesse. Caso haja interesse por alguma área de atuação é importante buscar 

meios para conhecer a realidade da profissão. Conversar com profissionais, visita as 

universidades são fundamentais na escolha do curso e da carreira, pois ajuda o 

jovem a vivenciar e conhecer a realidade em relação ao que ele irá encontrar 

futuramente.  
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