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Programa de sensibilização para a escolha profissional  

Maria Clara de Jonas Bastos1 
Cláudia S. S. dos S. Schiessl2 
Everton Cordeiro Mazzoleni3 

O programa vem sendo desenvolvido há 1 ano e meio nas escolas 
públicas e privadas da microrregião da Foz do Rio Itajaí Açú e conta com a 
participação de acadêmicos do 8º período do Curso de Psicologia da 
UNIVALI — Itajaí — SC, que cumprem a atividade prática da disciplina de 
Orientação Profissional do referido curso. Este programa surgiu há 4 anos 
como um compromisso social, nas ações comunitárias da região. De acordo 
com o público alvo utilizou-se diversas técnicas que vão desde dinâmicas 
de grupo, estórias em quadrinhos e apresentações com fantoches. Sabe-se 
que a maioria das crianças e jovens oriundos de escolas públicas têm sua 
escolha dificultada, este programa poderá ser um facilitador, um despertar 
para que os alunos desenvolvam ou incentivem as escolas a desenvolverem 
pesquisas sobre as diversas profissões, visitas às universidades e escolas 
técnicas, bem como outras ocupações práticas que existem (pedreiro, 
carpinteiro, vendedor, etc.). Pretende-se também desmistificar que a escolha 
profissional, para ser adequada, precisa necessariamente passar pela 
formação universitária. Atualmente, o programa está estruturado em 4 
etapas, sendo 2 supervisões técnicas e 2 intervenções nas escolas. Nas 
escolas trabalha-se a sensibilização para a escolha através de dinâmicas de 
grupo ou técnicas de psicodrama (de acordo com o perfil da clientela), na 
última intervenção, a partir do interesse apresentado pelo grupo, realiza-se a 
informação profissional. Encerra-se com a devolução à direção e/ou 
orientadora educacional da escola. Embora não haja um único enfoque 
teórico em Orientação Profissional, dá-se ênfase a dois enfoques: Teoria de 
Super e de Bohoslavsky. Até o 1º semestre/2002 atendeu-se 1.194 alunos, 
podendo-se destacar: maior integração universidade e escola, minimização 
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da ansiedade dos alunos ao propiciar maior acesso às informações sobre o 
processo de escolha e, também, sobre as profissões e mercado de trabalho.  

Há bem pouco tempo à angústia e ansiedade inerentes ao processo de 
escolha de uma profissão, notadamente à primeira, tinham basicamente dois 
vieses: eram minimizadas através de conversas, bate papo com os familiares 
e amigos. As pessoas de maior poder aquisitivo, adultos ou jovens, podiam 
recorrer a um orientador profissional, podendo este estar inserido em 
consultório particular ou ainda em empresas de consultorias ou em escolas 
particulares.  

Nos dias atuais, a preocupação com a escolha profissional extrapolou 
os muros acadêmicos e científicos; a mídia tem dado sua parcela de 
colaboração, as revistas de circulação nacional têm abordado este tema, 
trazendo depoimentos de profissionais que atuam na área de orientação 
profissional, de jovens que vão fazer a primeira escolha; a televisão, 
também tem dado sua contribuição trazendo debates e, inclusive, com 
programas criados para orientar sobre as diversas profissões existentes, 
neste caso com depoimentos de alunos/acadêmicos e professores/ 
profissionais da profissão em pauta.  

Apesar da exposição do tema na mídia e a expansão do serviço de 
orientação profissional nas universidades brasileiras, na prática, este ainda é 
um acesso privilegiado. A população mais carente nem sempre pode 
desfrutar desta informação ou serviço, tornando-a, muitas vezes, excluída 
de um apoio profissional competente. Apoio este que deveria ser extensivo 
aos jovens e familiares.  

A globalização, dentre outros progressos das últimas décadas, fez 
com que o ato de realizar escolhas se antecipasse, onde o avanço 
tecnológico, ou seja, a era da informação cria um verdadeiro caleidoscópio 
na vida, notadamente na infância. Hoje as crianças e pré-adolescentes são 
estimulados precocemente a participarem da sociedade. Tais estímulos 
podem antecipar o ciclo de desenvolvimento, se compararmos com a 
geração que as antecederam, existem alguns fatores que, com certeza, 
contribuem para esta antecipação, por exemplo, os programas infanto-
juvenis que, com rara exceção, é um protótipo da programação do adulto, 
onde a precocidade é premiada.  
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Pode-se levantar uma variedade de hipóteses para justificar tais 
procedimentos, mas não se pretende se ater a elas por não ser este o foco 
deste artigo, mas com certeza, a globalização vem acarretando mudanças no 
contexto mundial, contexto este que nos obriga a correr atrás do prejuízo, 
sob pena de ser “marginalizado”.  

Este novo paradigma, com certeza, interfere no desenvolvimento 
humano, podendo antecipar esta fase de desenvolvimento. No entanto, é na 
adolescência que se acentua os conflitos, principalmente, no momento em 
que a maioria dos jovens tem que tomar uma decisão quanto o caminho 
profissional a seguir.  

Neste aspecto Rappaport (1998) argumenta que a escolha profissional 
na adolescência se apresenta como urgente e necessária, pois sinaliza o final 
da infância e a participação mais efetiva no mundo adulto.  

A escolha profissional nesta fase, ou seja, na adolescência se torna 
mais angustiante, agora não é uma escolha no estilo de vestir, de escolhas 
momentâneas. Culturalmente existe um estereótipo de que a escolha por 
uma profissão é definitiva, como se esta fosse a única oportunidade de 
redirecionamento profissional.  

Embora essa premissa não retrate a realidade, ela contribui para a 
ansiedade e angústia no momento decisório. Tornando este momento de 
tomada de decisão, um passo importante na conquista de um sentimento de 
independência, principalmente, se a escolha for por uma formação 
universitária, por questão cultural passa a ser a “inserção à vida adulta”.  

Deste modo, escolher uma profissão pode ser um dos caminhos para 
o ingressar no mundo adulto, conforme já comentado, ou ainda, se situar 
socialmente, uma vez que o trabalho e a ocupação são expressivos 
determinantes de “status social”.  

Com relação ao processo de escolha Super (1953) argumenta que a 
escolha se desenvolve por um longo período, como um processo contínuo, 
na primeira fase o desenvolvimento não se compatibiliza com a realidade, 
mas à medida que a faixa etária aumenta, há um maior envolvimento e 
compreensão desta realidade. O autor enfatiza que na adolescência a 
escolha e o ajustamento emocional se confundem, provavelmente, pela 
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necessidade de se fazer um reajustamento para a inserção na vida adulta e, 
por consequente, na trajetória profissional.  

Levenfus (1997 p.35) nos lembra que “à medida que se cresce, 
grande parte da angústia a respeito de si mesmo liga-se às escolhas e aos 
conflitos surgidos na administração da própria vida”. A autora conclui 
enfatizando, optar por uma profissão é uma das maiores escolhas ao longo 
do ciclo vital. 

Outro aspecto a ser considerado é que quando falamos em conflitos, 
em crise, não necessariamente nos referimos ao sentido patológico do 
termo, pois como bem coloca Osório (1992), a crise vital acontece ao longo 
da vida, desde o nascimento, o desmame, o início do processo de 
socialização, o vestibular (passagem para a vida adulta), dentre outras.  

Agregado a esta fase, o novo século presencia um clima de 
constantes mudanças nas relações de trabalho, colocando em questão a 
necessidade de novas propostas que possam auxiliar as pessoas (jovens e 
adultos) na construção e desenvolvimento de suas carreiras. Elas precisam 
desenvolver já na fase decisória uma independência gradativa, de forma a 
habilitá-la para o trabalho, desenvolvendo a noção de gerenciamento de sua 
vida profissional, preparando-a para uma relação de emprego com ou sem 
vínculo empregatício, ou seja, para a empregabilidade.  

Minarelli (1995) chama de empregabilidade, palavra usada 
inicialmente nos Estados Unidos como employability, equivalendo dizer 
que é a condição de dar emprego, ou a habilidade de ter emprego.  

Conciliar este novo paradigma e o momento de escolha profissional é 
muito complexo, principalmente, se pensarmos que não estamos 
preparando, para este novo patamar, as pessoas que já participam do atual 
mercado de trabalho de relação de trabalho. O que dizer, então para a nova 
geração que participarão do mercado futuro?  

Reconhecendo que uma das principais preocupações da adolescência 
é a indefinição quanto ao futuro profissional, justifica-se o presente 
programa, principalmente se reconhecermos que a maioria da população 
tem sua escolha dificultada, notadamente, as crianças e jovens oriundos de 
escolas públicas, este programa poderá ser um facilitador, um despertar 
para que os alunos desenvolvam ou incentivem às escolas a desenvolverem 
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pesquisa sobre as diversas profissões, de acordo com o perfil da população 
alvo, visitas às universidades, escolas técnicas, dentre outras ocupações 
práticas que existem sem necessariamente passar pela escola formal 
(pedreiro, carpinteiro, vendedor, etc.).  

Portanto, pretende-se fornecer instrumentos para que os alunos 
possam desenvolver estratégias que vão auxiliá-los no momento da escolha 
profissional, desmistificando assim, que a escolha profissional para ser 
adequada precisa necessariamente passar pela formação universitária, que 
ela precisa ser “pensada” só no momento da opção. Acredita-se que este 
programa deveria anteceder ao processo de Orientação Profissional, pois, o 
mesmo pretende fornecer subsídios para elevar o nível de 
autoconhecimento, propiciando momentos para auto-avaliação, afim de que 
possam melhor definir suas habilidades e aptidões para que no futuro 
possam ter subsídios com o auxílio do processo de orientação profissional 
planejar a carreira profissional.  

Diretrizes básicas do programa  

O processo de orientação profissional tem como foco principal à 
atuação em que a escolha remete a uma formação universitária, esta 
centralização pode ser justificada devido a maior conscientização da 
população de melhor poder aquisitivo que frequentam as escolas privadas 
onde em seu leque de “produtos” oferecidos entram também a OP, os fatores 
culturais e de status que ainda consideram, erroneamente, à formação 
universitária como a opção mais segura para o sucesso profissional.  

Poucos são os trabalhos divulgados de OP em escolas públicas, mas 
precisamente, com a população mais carente. São vários os fatores de 
insucesso, dentre eles: falta de verba para deslocamento dos alunos, gerando 
desistência e consequentemente, desintegração do grupo; indisponibilidade 
dos pais para participarem de reunião de conscientização quanto à 
importância do processo de OP (dentre eles: o consentimento de participação 
do filho) nas escolas, falta conscientização à direção quanto à importância 
de destinar horário dentro da programação pedagógica para OP. 

Desta forma, o programa de sensibilização para a escolha pretende 
resgatar junto à direção e alunos a importância de discutir e desenvolver 
programa de OP. Sendo o primeiro passo, o refletir sobre o processo de 
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escolha. Este programa foi desenvolvido em parceria com a Seção de 
Processo Seletivo que tem, também, um trabalho de divulgação dos cursos 
oferecidos pela universidade, visando desenvolver a informação 
profissional de maneira mais abrangente.  

Para melhor compreensão da proposta de sensibilização passa-se a 
descrever o formato atual do referido programa.  

Objetivo Geral: Sensibilizar alunos do 2º ano do ensino médio, 
oriundos de escolas públicas e privadas, para uma futura escolha 
profissional.  

Objetivos Específicos:  

a. Propiciar uma primeira reflexão sobre as mais diversas profissões; 
Possibilitar a informação profissional;  

b. Estimular os alunos a buscarem apoio da família, escola e comunidade 
para auxilia-l os na futura escolha profissional;  

c. Favorecer a interação e trocas de vivências entre os colegas, favorecendo 
a ampliação da relação interpessoal.  

Coordenação do Programa: Professora titular da disciplina de 
orientação profissional e Psicóloga da Seção de Processo Seletivo da 
UNIVALI.  

Caracterização da Clientela: Alunos do 2º ano do ensino médio, 
oriundos de escolas públicas e privadas da região da Foz de Itajaí — SC. 
Devido à carga horária da atividade prática da referida disciplina, bem 
como o nº de acadêmicos regularmente matriculados na disciplina de 
orientação profissional, definiu-se por dar prioridade ao atendimento dos 
alunos desta fase. No entanto, à medida do possível tem-se procurado 
estender o programa para outras fases.  

Recursos Humanos: Acadêmicos do Curso de Psicologia 
regularmente matriculados na disciplina de orientação profissional (8º 
Período). Estes deverão se organizar, de preferência, em dupla.  

Recursos Didáticos: dinâmicas de grupos, papel sulfite, caneta, lápis 
de cor, preto, TV/vídeo, Fita com os principais cursos da UNIVALI, 
informativo sobre cursos técnicos, bem como de outras universidades de 
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acordo com o interesse da população alvo, e-mails de escolas técnicas e 
universidades, dentre outros.  

Duração: Varia de acordo com o número de alunos e disponibilidade 
das escolas, podendo oscilar de 1h e 30min à 2h cada encontro.  

Local: Sala de aula das escolas públicas e privadas.  

Estratégias Utilizadas: Após acordo com a direção das escolas 
públicas e privadas, agenda-se 2 encontros nas referidas escolas. Antes de 
iniciarem a atividade prática (1ª e 2ª fases), os acadêmicos são 
supervisionados pelas coordenadoras do programa. Estas supervisões, num 
total de duas (2), ocorrem nas aulas de Orientação Profissional, nas 
dependências da UNIVALI.  

1ª fase — Sensibilização para a escolha  

1º passo) Abertura: apresentação dos acadêmicos e objetivos do 
encontro. 

2º passo) Atividade Grupal: Convém salientar que os acadêmicos, 
mediante supervisão, poderão mudar a dinâmica/atividade grupal de acordo 
com o perfil dos alunos e interesse da dupla.  

Sugestão de atividade:  

a) O processo de escolha — Levantar junto aos adolescentes aspectos 
referentes ao tema, como por exemplo: O que é escolher uma profissão? — 
Já discutiu este assunto na escola, caso positivo, como é o processo? — e 
em casa, com os pais?  

b)A escolha propriamente dita — Quem já definiu? — caso negativo, 
quais as profissões que admira ou gosta? — Suas dúvidas e ansiedade. 
(Simbolizar através de desenho) — Após, socializar com os demais alunos.  

Encerramento: Levantar com os alunos quais são os cursos/áreas (por 
exemplo: universitário, técnico) que querem ver apresentados no próximo 
encontro (2ª fase — informação profissional).  

No retorno da atividade prática, os acadêmicos fazem a socialização 
com os demais colegas da experiência vivenciada, recebendo orientação das 
coordenadoras (quando necessário). Antes de iniciarem a 2ª fase, os 
acadêmicos são novamente orientados para a etapa de informação 
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profissional, última fase. Neste momento, há a entrega de materiais sobre 
cursos oferecidos pela UNIVALI que poderá ser usado caso os alunos 
tenham apresentado interesse por algum curso desta instituição, formas de 
entrada na universidade, como ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio), 
SAEM (Sistema de Avaliação de Ensino Médio, avaliação do Estado de 
Santa Catarina) e, finalmente, O Processo Seletivo Especial (Sistema de 
Ingresso próprio da UNIVALI, onde se considera o histórico escolar como 
critério de classificação) Também divulgação sobre os demais cursos 
universitários/técnicos de interesse da população alvo que foram levantados 
no final do 1º encontro.  

2ª fase — Informação profissional  

Através do material de divulgação, a dupla deverá orientar os alunos 
sobre os cursos oferecidos pela Universidade mais próxima para os que têm 
interesse em ingressar num curso de nível superior, bem como divulgar os 
cursos de outras localidades de interesse na população alvo, além de 
orientação com relação a curso técnico/prático de acordo com o interesse da 
população alvo.  

Esta fase tem por objetivo oferecer orientação para que os alunos 
continuem a pesquisar sobre os diversos cursos universitários/técnicos, bem 
como outros interesses que possam surgir a partir da inserção no mercado 
de trabalho.  

Encerramento: A dupla deverá fazer devolutiva à direção e ou 
Orientadora educacional da escola em questão, apresentado a súmula do 
que foi trabalhado e preenchendo um modelo de avaliação do programa.  

Este programa é encerrado com socialização da 2ª fase e avaliação do 
programa que poderá ser alterado conforme sugestões dos acadêmicos e da 
direção das escolas.  

Resultados obtidos  

Até o 1º semestre de 2002 o programa atendeu 1.194 alunos oriundos 
de escolas públicas e privadas. Destacam-se as seguintes avaliações e 
sugestões avaliação da direção das escolas, dos acadêmicos, bem como as 
expectativas de alguns alunos com relação à escolha profissional.  
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Direção das escolas  

Escolas Públicas  

“Abre um leque de perspectiva profissional. Nossos alunos são pouco 
informados”;  

“Gostaríamos que fossem atingidas todas as turmas, sem preferência 
de fase”;  

“Além da sensibilização, seria necessária a orientação vocacional e 
profissional”;  

“A dificuldade é encontrada quando trabalhamos os alunos em sala 
de aula, pois o cronograma é restrito. Os professores encontram 
dificuldades em conseguir ceder aulas devido ao aperto do calendário 
escolar”;  

“A principal dúvida e necessidade são de cunho financeiro, visto ser 
um colégio onde o público alvo possui um nível socioeconômico 
baixo. Assim, suas aspirações estão relacionadas com suas 
possibilidades financeiras”;  

“O projeto proposto pelos acadêmicos de Psicologia teve como 
objetivo promover um momento de sensibilização no qual os alunos 
puderam fazer uma reflexão sobre a questão das escolhas 
profissionais”.  

Escolas Privadas  

“Acredito que a divulgação é de extrema importância para os alunos. 
Eles precisam saber mais sobre os diversos cursos e profissões, 
campo de trabalho e, até mesmo, pareceres salariais”;  

“Não deveria haver esta divulgação sob o nome de orientação 
profissional, pois os alunos veem isto como testes vocacionais”;  

“Oportuniza aos alunos as novas áreas de conhecimento e 
habilidades, faz com que se amplie os horizontes da informação e 
consequentemente o acesso ao saber levando o aluno a desenvolver 
capacidades intelectuais que o tornarão apto a escolher uma profissão 
que lhe torne capaz e satisfeito quanto à execução da mesma”;  

“... toda e qualquer contribuição em relação a ‘educação’, é uma 
excelente iniciativa quanto ao exercício de cidadania destes e 
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daqueles que se propuseram e colaboraram para o desenvolvimento 
deste projeto”;  

 “Desenvolver alguma ideia de trabalho junto aos professores, como 
apoio para as atividades desenvolvidas em sala de aula”;  

“Maior integração e contato direto com a universidade, isso 
diminuiria muitas inquietações de alunos e ajudaria para buscar 
maiores informações sobre as profissões e como está o mercado de 
trabalho”.  

Acadêmicos  

“Vejo este projeto como uma das formas de inserção da Psicologia 
junto às instituições educacionais”;  

“Trabalhar com adolescentes é gratificante, porém para o trabalho ser 
produtivo precisa-se reuni-los em pequenos grupos (máximo 20)”; 

“É importante realizar um trabalho de sensibilização junto aos pais”;  

“O programa de sensibilização sem dúvida tem que dispor de mais 
horas para com os estudantes, devido a ansiedade frente a dúvida da 
escolha ser demasiada”;  

“... no instante em que sentei junto com minhas colegas em frente do 
computador e começamos a escrever sobre a nossa prática. Foi nesse 
momento que percebemos o quanto aprendemos, o quanto pudemos 
auxiliar naquelas duas horas em que ficamos com os adolescentes a 
esclarecer as suas dúvidas”;  

“... poderia ser feito também um trabalho com as orientadoras das 
escolas, preparando-as para atuarem durante o transcorrer do ano 
letivo. O trabalho poderia ser feito com duplas ou trio divididos, um 
grupo trabalharia com os orientadores e outros com os alunos”.  

Comentários dos alunos sobre as perspectivas de escolha profissional  

Alunos das Escolas Públicas  

“No mundo em que vivemos vale mais a penas ter dinheiro do que 
sonhar com algo que nos realize profissionalmente”;  

“Quando me perguntam sobre minha futura profissão eu fico em 
dúvida”;  
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“Quando me perguntam sobre a minha futura profissão eu respondo 
que vou mexer na área de esportes especificamente voleibol”;  

“Às vezes fico em dúvida no que pretendo fazer (turismo ou 
direito)”;  

“Eu acho que quero ser pastor ou médico pelo fato de falar em cristo 
e não querer mal para os outros”;  

“Pretendo terminar o 2º grau e fazer um curso técnico, se possível 
faculdade”.  

Alunos das Escolas Privadas  

“Meu pai tem um hotel, então... já to dentro, tem que fazer turismo”; 

“Medicina é o sonho de minha família, não meu... já foi, hoje não é 
mais, mas se eu não fizer ela morre”;  

“Gostaria de fazer educação física, gosto de estar na academia, dando 
aula... o problema são os outros, professor de educação física além de 
ganhar pouco tem muito preconceito, as pessoas acham que eles 
estão ali só para brincar, não sei... vou fazer jornalismo então...”;  

“... eu gosto muito de inglês, mas... o que eu vou fazer, letras?, não 
sei... comércio exterior? Não sei...”;  

“Todo mundo diz que me veem como dentista... eu me vejo como 
dentista, foi o que eu sempre quis fazer”;  

“Eu por mim não queria fazer nada, mas já que tem que fazer vou 
tentar medicina...” 
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