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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa trata-se de uma investigação de Mestrado em Educação. Pertencente a linha de 
pesquisa “Práticas Docentes e Formação Profissional” e integra o grupo de pesquisa Educação 
e Trabalho do PPGE - UNIVALI. O tema escolhido Orientação Profissional e Escolha 
Profissional faz parte da minha vida como Psicóloga e Professora do Ensino Superior. A 
possibilidade de contato próximo com jovens universitários e suas dúvidas constantes 
despertou o interesse em conhecer a realidade do jovem e sua opinião a respeito da educação, 
trabalho e escolha profissional. Apesar das iniciativas de estudiosos e pesquisadores em OP 
de promover desenvolvimento teórico e científico na área, muito ainda há de ser feito na 
formação de profissionais capacitados para que esta área de conhecimento possa se tornar 
autônoma. A pesquisa tem como objetivo analisar os fatores que influenciam a escolha 
profissional de jovens universitários da Faculdade Metropolitana de Blumenau – Grupo 
UNIASSELVI e sua visão a respeito da Orientação Profissional, no sentido de identificar se a 
Orientação Profissional utilizada contribuiu na escolha profissional destes jovens. Tem como 
questão norteadora: Quais os fatores que influenciaram no momento da escolha profissional 
dos jovens universitários e o grau de satisfação ou insatisfação pela orientação profissional 
recebida? Os sujeitos de pesquisa escolhidos para este estudo foram jovens acadêmicos de 
fases iniciais que freqüentam cursos noturnos, das áreas de Ciências da Saúde e Ciências 
Sociais Aplicadas. Esta pesquisa adotou uma abordagem qualitativa e aconteceu em dois 
momentos distintos. O primeiro se configurou numa caracterização (identificação) acerca dos 
sujeitos através de um questionário semi-estruturado. No segundo momento, foi selecionada 
uma amostra conveniente de (6) seis jovens acadêmicos, 3 (três) do gênero feminino e 3 (três) 
do gênero masculino, para participarem das entrevistas individuais áudio gravadas. No 
tratamento dos dados utilizou-se o método análise de conteúdo, a fim de analisar e interpretar 
as transcrições das entrevistas. Os principais autores que possibilitaram suporte e 
embasamento foram: Soares (2000, 2002, 2009), Lehman (2010), Uvaldo e Silva (2010), 
Levenfus e Nunes (2010), Soares, Sestren e Ehlke (2002), Santos (2005), Dias e Soares 
(2009), Masetto (2010), Pimenta e Anastasiou (2010), Sparta (2003), Abade (2005), Lassance 
e Sparta (2003), Silva (2007), Abramo (2008), Singer (2008), Lassance (2008), Branco 
(2008), Raitz (2003), Grinspun (2010), Ciavatta (2005, 2007), Sposito (2008), Gentili (2005), 
Bueno (2009), Hirt (2010), Vilela (2003), Veringuine (2008), Corrochano et al. (2008), 
Pochmann (2007), Lima (2007), e Lisboa (2000). Os resultados apontam os fatores 
determinantes na escolha profissional dos jovens universitários e mostram que estes sofrem 
várias influências no momento de escolher a profissão quais sejam da família, do mercado de 
trabalho, das amizades e dos professores. Estão cientes da importância dos estudos na vida 
profissional, por isso fazem escolhas conforme suas identificações e interesses, como também 
preocupações com o futuro e carreira. Interessante foi constatar que uma parcela dos jovens 
entrevistados considera como serviços de Orientação Profissional, conversas e “bate-papos” 
com seus professores (ensino médio, curso administrativo, personal trainer). Neste sentido, a 
pesquisa evidenciou a importância e influência do professor na vida dos jovens, bem como a 
carência de serviços de Orientação Profissional eficazes ao alcance deste público. 
 
Palavras-chave: Orientação Profissional, Jovens Universitários, Escolha Profissional 
 

 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 

This research was carried out as part of the Master’s Degree in Education. It comes under the 
line of research “Teaching Practices and Professional Training”, which is part of the research 
group “Work and Education” of the PPGE (Postgraduate Program in Education) of 
UNIVALI. The chosen topic - Career Guidance and Career Choice - is part of my life as a 
Psychologist and College Professor. The opportunity to have close contact with young 
undergraduate college students, and their constant doubts, led to my interest in getting to 
know their reality and their views on education, career, and professional choice. Despite the 
many initiatives of academics and researchers in career guidance to promote scientific and 
theoretical development in this field, there is still a lot to be done, to train professionals and 
enable this to become an independent area of knowledge. This research analyzes the factors 
that influence career choice among young college students of the Faculdade Metropolitana de 
Blumenau – Grupo UNIASSELVI, and their views on Career guidance, seeking to identify 
the influence of Career guidance on the career choices of this group of students. The main 
questions that guided the research are: What factors influence students’ career decisions? And 
how satisfied are they with the career guidance offered? The research group selected for this 
study consisted of young students in the initial phases of their courses, attending evening 
classes in the areas of Health Sciences and Applied Social Sciences. A qualitative approach 
was adopted, and the research was conducted in two phases; the first characterized (identified) 
the study group, using a semi-structured questionnaire, and the second selected a convenient 
sample of (6) six young students (three male and three female), to take part in recorded 
audiovisual interviews. The data were analyzed using the method of content analysis, seeking 
to analyze and interpret the transcripts of the interviews. The main authors used as theoretical 
support and background for the research were: Soares (2000, 2002, 2009), Lehman (2010), 
Uvaldo and Silva (2010), Levenfus and Nunes (2010), Soares, Sestren and Ehlke (2002), 
Santos (2005), Dias and Soares (2009), Masetto (2010), Pimenta and Anastasiou (2010), 
Sparta (2003), Abade (2005), Lassance and Sparta (2003), Silva (2007), Abramo (2008), 
Singer (2008), Lassance (2008), Branco (2008), Raitz (2003), Grinspun (2010), Ciavatta 
(2005, 2007), Sposito (2008), Gentili (2005), Bueno (2009), Hirt (2010), Vilela (2003), 
Veringuine (2008), Corrochano et al. (2008), Pochmann (2007), Lima (2007), and Lisboa 
(2000). The results show some of the detrimental factors in the young students’ career 
choices, and the many factors that influence them when making career choices, such as 
family, the job market, friendships, and teachers. They are aware of the importance of study 
for their careers, and for this reason, they make choices based on their inclinations and 
interests, and on their concerns with their futures and careers. It was interesting to note that 
some of the young people interviewed consider informal conversations with their teachers 
(high school, management courses, personal trainer) as a form of career guidance. This 
research therefore highlights the importance of the teacher in the young students’ lives, and 
the lack of efficient Careers Advice services available to these students.  
 
Key words: Careers Advice, Young College Students, Professional Choice 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Diante das diversas possibilidades de estudo em Educação a escolha do tema 

Orientação Profissional e Escolha Profissional ocorreu pelo fato deste fazer parte da minha 

história de vida pessoal e profissional. Aos dezessete anos de idade, em 1994, me deparei com 

a dúvida: Qual curso no ensino superior deveria escolher? Muitos foram os conselhos da 

família, amigos, colegas do ensino médio, professores, enfim, todos tentavam auxiliar de 

alguma forma uma jovem que enfrentava diversos anseios nesta etapa da vida. 

Diante de tantas dúvidas e oportunidades, nós (um grupo de colegas do Ensino 

Médio), resolvemos nos inscrever no Programa de Orientação Profissional oferecido na 

Universidade Regional de Blumenau – FURB em 1994. O programa contava com 

profissionais específicos em Orientação Profissional, que utilizavam baterias de testes 

psicológicos, conversas, jogos e dinâmicas de grupo. Após um período de uma semana de 

atividades os resultados indicaram potencialidades profissionais de acordo com minha 

personalidade, interesses, afinidades e contexto, sugerindo ingressar no ensino superior em 

algum curso na área das Ciências da Saúde. 

A opção pelo curso de Psicologia no ano de 1995 possibilitou, novamente, 

aproximação com a Orientação Profissional, porém nesta fase da vida com outro olhar, não 

mais de uma jovem indecisa, mas sim como uma acadêmica com sede de informação e 

conhecimento. 

A relação entre OP e Psicologia teve como marco de origem aproximadamente em 

1907 e 1909 com Frank Parsons, este teve o grande mérito de acrescentar à Orientação 

Profissional idéias da Psicologia e da Pedagogia e a preocupação com a escolha profissional 

dos jovens de seu país. Desde lá caminham juntas. Importante destacar, conforme Sparta 

(2003, p.8) que, os profissionais de OP “[...] não esqueçam que a escolha de uma profissão, 

bem como a dúvida e a indecisão, fazem parte do desenvolvimento normal dos indivíduos e 

que o papel do orientador profissional é o de servir como instrumento para este 

desenvolvimento”. 

A conquista do título de Psicóloga no ano de 2000 permitiu minha atuação profissional 

no mercado de trabalho em Consultoria de Recursos Humanos, em Indústria Têxtil e Docente 

em Instituição de Ensino Superior. Nestes anos de trabalho tenho evidências da relevância do 

tema Escolha Profissional e Orientação Profissional na vida diária das pessoas, percebidas nos 

discursos do público atendido, ou seja, candidatos jovens e adultos, homens e mulheres, a 
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procura e na disputa por trabalho. Discursos de indecisão diante das oportunidades oferecidas 

pelo mercado de trabalho. Este público diversas vezes chegou ao ponto de questionar minha 

opinião a respeito de qual “vaga” ou oportunidade seria melhor naquela circunstância, ou qual 

profissão estaria em destaque naquele determinado momento, ou qual profissão possibilitaria 

maior ascensão profissional, entre outras dúvidas.  

A carência de informação ou as dúvidas referentes à Escolha Profissional e Orientação 

Profissional também ficaram evidenciadas na atuação como Professora do Ensino Superior até 

os dias atuais. Além dos acadêmicos terem a informação da minha titulação como Psicóloga, 

as disciplinas que leciono relacionadas a Recursos Humanos e Gestão de Pessoas, favorecem 

ainda mais a procura dos acadêmicos por um diálogo a respeito destas temáticas (escolha e 

orientação profissional), que acontece diversas vezes no decorrer do semestre letivo por fazer 

parte dos conteúdos da disciplina. Também alunos me procuram para uma conversa em 

particular na própria instituição de ensino ou até mesmo por e-mail, no que diz respeito à 

dificuldade que estes enfrentam ao planejar sua carreira profissional. 

Na atualidade desenvolver cursos de graduação de qualidade, elaborar o currículo do 

curso em suas diversas dimensões, e a preocupação com o desempenho docente competente, 

tornou-se foco das Instituições de Ensino Superior no Brasil. A conseqüência deste processo 

educacional é o objetivo primordial de formar profissionais competentes e cidadãos 

responsáveis capacitados em desempenhar seu trabalho com qualidade e profissionalismo, o 

que implica também escolher uma profissão. Assim, conforme Masetto (2010), ser professor 

na atualidade é muito mais do que transmitir conhecimento e reproduzir informações, mas 

também incentivar o aluno à investigação científica, desenvolver competências e atitudes que 

lhe permitam um olhar crítico.  

É no espaço de sala de aula que, professores devem permitir aos alunos realizarem 

análises e discussões a respeito dos problemas da humanidade, bem como estimular a tomada 

de decisões com responsabilidade de profissionais cidadãos. O professor é considerado como 

exemplo e modelo para o aluno. Isso requer do professor uma preparação científica, técnica e 

social. Por isso, Pimenta e Anastasiou (2010, p.81) dizem que, “a finalidade da educação 

escolar na sociedade tecnológica, multimídia e globalizada, é possibilitar que os alunos 

trabalhem os conhecimentos científicos e tecnológicos, desenvolvendo habilidades para 

operá-los, revê-los e reconstruí-los com sabedoria”.  

As queixas mais comuns dos jovens universitários com relação as suas atividades 

profissionais são: baixos salários, pouco reconhecimento, sobrecarga de responsabilidade, 

falta de oportunidade de atuar na área de estudos, entre outras. Como consequência, percebo 



17 

facilmente um sentimento nos seus discursos: a falta de identificação com a atividade 

desempenhada profissionalmente, ou seja, a atividade profissional não está relacionada com o 

curso de graduação escolhido e cursado.  

Neste sentido, uma pergunta pertinente é: quais foram às influências que o levaram a 

optar por esta escolha profissional? Ao questionar estes jovens surgem novas dúvidas: E 

agora, permanecer ou não no emprego? Permanecer ou não atuando no curso de graduação 

escolhido? Trocar de curso de graduação? Seguir em busca de realização profissional ou 

permanecer na “zona de conforto”?  

O fato de permitir em minhas aulas a troca de informações com os acadêmicos, no que 

diz respeito a mercado de trabalho, possibilita constantes diálogos e discussões com relação 

ao perfil e competências dos profissionais na atualidade, carreira e outros. Enfim, conteúdos 

que despertam curiosidade, dúvidas e anseios principalmente do público jovem que tem uma 

longa trajetória pela frente. Assim sendo, Masetto (2010, p. 33) comenta que basta o aluno 

“[...] perceber o valor e a necessidade da proposta que se lhe apresenta, a necessidade e a 

carência que ele tem da aprendizagem proposta e ele se motivará para tal empreendimento”. 

O ensino superior auxilia o jovem a descobrir seus caminhos profissionais, como 

também aproximá-lo de uma reflexão sobre o mercado de trabalho. Enfim, como dizem Dias 

e Soares (2009, p.103) “A universidade deveria ser uma grande oportunidade para a geração 

de novas ideias nas quais a imaginação deve ser mais importante que o conhecimento, na 

procura de soluções para os problemas sociais vivenciados tanto dentro quanto fora dessa 

instituição”. A delimitação na escolha dos jovens universitários do período noturno como 

sujeitos de pesquisa ocorreu pelo fato deste público fazer parte da minha realidade 

profissional, bem como são poucos os estudos realizados acerca de alunos que trabalham e 

estudam no período noturno. Como destaca Abramo e Branco (2008, p. 12), 

 

Entre os consensos que vem sendo construídos no atual processo de debates 
sobre a necessidade de políticas de juventude, um deles é especialmente 
oportuno: o de que os jovens têm de ser considerados como sujeitos de 
direitos. Porem, levar em consideração os sujeitos a quem se destinam as 
políticas implica, necessariamente, procurar conhecer suas realidades, 
questões, práticas, opiniões e demandas.  
 

 

Neste sentido pretende-se conhecer a realidade do jovem, sua opinião a respeito da 

educação, trabalho e escolha profissional. Sabe-se que o trabalho assume importância central 

na vida dos indivíduos, especialmente para a maioria dos jovens que anseiam por 
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independência e inserção no mercado de trabalho. Motivo este pelo qual é possível 

compreender a dimensão e a importância deste tema na fase correspondente a juventude. A 

orientação profissional passa a ter caráter qualificador, passível de viabilizar ascensão 

profissional deste indivíduo no mercado, bem como logicamente sua permanência. 

Para auxiliar nesta fase da vida de tantas dúvidas e anseios, sabe-se que a Orientação 

Profissional é capaz de proporcionar ao jovem a reflexão sobre seu potencial, possibilidades 

de trajetórias ocupacionais, definição da formação profissional, competências necessárias para 

o trabalho. Neste sentido, a OP tem o papel de proporcionar ao jovem autoconhecimento, bem 

como apontam possíveis trajetórias profissionais, como descreve Soares (2009, p. 26), “[...] é 

preciso conhecer-se a si mesmo, buscar informações sobre as áreas profissionais de maior 

interesse para a pessoa e também conhecer com detalhes a profissão a ser escolhida”. 

Apontar competências necessárias para o jovem manter-se no mercado de trabalho, 

com foco em responsabilidades passa a ser fundamental, principalmente nesta fase da vida em 

que este demonstra comportamentos contraditórios como dúvidas e impulsividade. Por isso, 

quando trata-se de orientação profissional Soares, Sestren e Ehlke (2002, p.264) argumentam 

“[...] dentro da nossa perspectiva de trabalho, o papel do orientador profissional não é o de 

dizer o que é certo e o que é errado, mas, sim, levar o próprio jovem se dar conta dos fatores 

que podem influenciar a sua escolha como um todo”.  

Além do papel direto junto ao público dirigido à vida profissional, a Orientação 

Profissional tem importância junto à sociedade, capaz de contribuir diretamente em questões 

sociais. Possibilita evitar que uma parcela de jovens por falta de orientação ou informação, 

desenvolva sentimentos de frustração e como conseqüência muitos acabam ingressando na 

realidade ilícita das drogas ou furtos que assolam duramente toda a sociedade. 

Portanto, diante das oportunidades de recursos e técnicas capazes de auxiliar no 

processo de escolha profissional, o que se pretendeu, na pesquisa em questão, a partir de 

depoimentos, analisar os fatores que influenciam a escolha profissional de jovens 

universitários da Faculdade Metropolitana de Blumenau – Grupo UNIASSELVI e sua visão a 

respeito da Orientação Profissional, no sentido de identificar em que medida a Orientação 

Profissional utilizada contribuiu na escolha profissional destes jovens. Os objetivos 

específicos foram: 1) Identificar e descrever o perfil destes jovens estudantes como forma de 

conhecê-los melhor; 2) Identificar os fatores que influenciaram na escolha profissional e 

como foi a orientação profissional utilizada por estes sujeitos; 3) Analisar as contribuições dos 

recursos ou técnicas de Orientação Profissional utilizados pelos jovens em termos de 

satisfação e insatisfação neste processo.  
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Na elaboração deste estudo se tornou relevante iniciar com o levantamento de 

trabalhos publicados referentes à Juventude, Escolha Profissional e Orientação Profissional. A 

partir da revisão de literatura foi necessário realizar um filtro do material pesquisado a 

respeito da temática em questão. Sendo assim, foram selecionadas quatro (4) dissertações e 

um projeto elaborado pela Ação Educativa e Instituto ibi1, em que seus resultados 

fortalecerem a intenção desta pesquisa. 

Destacam-se os principais autores que possibilitaram suporte e embasamento teórico 

para este estudo. Com relação a Juventude, Educação e Trabalho os autores foram Abramo 

(2008), Singer (2008), Soares (2009), Peters (2009), Lassance (2008), Branco (2008), Raitz 

(2003), Dias e Soares (2009). Nas Transformações do Mundo do Trabalho os autores 

destacados foram Grinspun (2010), Ciavatta (2005), Pochmann (2007), Lehman (2010), IBGE 

(2008), Sposito (2008), Dias e Soares (2009), Gentili (2005). Para realizar o Aporte Histórico 

da Orientação Profissional no Brasil foram destacados os trabalhos de Sparta (2003), Abade 

(2005), Melo-Silva (2007). Com relação ao enfoque teórico sobre Escolha e Orientação 

Profissional os autores que contribuíram foram Lima (2007), Lisboa (2000), Uvaldo e Silva 

(2010), Lehman (2010), Soares (2000, 2009). Referente às teorias das Influências na Escolha 

Profissional da Juventude destacam-se os autores Levenfus e Nunes (2010), Soares, Sestren e 

Ehlke (2002), Santos (2005), Soares (2002), Dias e Soares (2009), Masetto (2010), Pimenta e 

Anastasiou (2010), Lisboa (2000), Lima (2007). 

Com o objetivo de analisar os fatores que influenciaram a escolha profissional de 

jovens universitários e sua visão a respeito da Orientação Profissional, foi adotada a 

abordagem qualitativa de investigação científica, a partir do depoimento de jovens 

universitários que tiveram experiências com serviços de OP. 

Acredita-se que essa investigação se torna relevante e justifica-se pelos resultados 

descobertos por meio das análises dos dados e informações coletadas, pois estas poderão 

contribuir com outros diagnósticos já existentes para planejar ações no campo de atuação do 

Orientador Profissional, bem como nas estratégias desta temática em IES. Outro aspecto 

fundamental e que deveria ser motivo de preocupação de políticas públicas é a carência destes 

serviços no Ensino Médio, possibilitando assim ações nesta modalidade de ensino em escolas 

públicas e privadas no município. Este estudo também pretende contribuir com reflexões para 
                                                 
1 A Ação Educativa é uma organização fundada em 1994, com a missão de promover os direitos educativos e da 
juventude, tendo em vista a justiça social, a democracia participativa e o desenvolvimento sustentável no Brasil. 
Instituto ibi de Desenvolvimento Social é uma organização privada, sem fins lucrativos, criada em abril de 2003 
com o objetivo de conceber, planejar e executar a política de investimento social do Banco ibi. 
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as políticas públicas educacionais relacionadas à área Educação e Trabalho e outras áreas 

como da Psicologia na temática Escolha e Orientação Profissional.  

Ademais, possibilitar a comunidade científica informações acerca de um tema ainda 

recente e pouco pesquisado no Brasil. Apesar das iniciativas de estudiosos e pesquisadores em 

OP de promover desenvolvimento teórico e científico na área, muito ainda há de ser feito na 

formação de profissionais capacitados para que esta área de conhecimento possa se tornar 

autônoma e devidamente regulamentada.  

Portanto, com a finalidade de diagnosticar a corrida do jovem no processo de escolha 

profissional na atualidade, a pesquisadora lança a seguinte questão que norteia este projeto de 

pesquisa: Quais os fatores que influenciam o jovem universitário no momento da escolha 

profissional e qual sua opinião acerca das contribuições da Orientação Profissional neste 

processo? 

No primeiro capítulo desta dissertação apresenta-se as abordagens teóricas que foram 

fundamentais para a contextualização do problema de pesquisa e para dar conta dos objetivos 

propostos. A discussão na atualidade da temática Juventude, Educação e Trabalho, o debate 

atual acerca dos processos de Escolha e Orientação Profissional no Brasil e as transformações 

no mundo do trabalho, se complementam com a revisão da literatura que contribuiu, 

sobremaneira, para ampliar o quadro de aportes teóricos. 

Já no segundo capítulo mostra-se a trajetória metodológica percorrida, os instrumentos 

de coleta de dados, o contexto e identificação dos sujeitos que participaram desta 

investigação, bem como o tratamento dos dados por meio da análise de conteúdo. A pesquisa 

aconteceu em dois momentos distintos. No primeiro momento foi aplicado um questionário 

semi-estruturado com a finalidade de caracterizar os sujeitos de pesquisa. No segundo 

momento, foi selecionado uma amostra conveniente de seis (6) jovens acadêmicos, três do 

gênero feminino e três do gênero masculino, para participarem das entrevistas individuais 

áudio gravadas. 

O terceiro capítulo traz os resultados da primeira etapa da pesquisa, como descrito 

anteriormente, em que se investe na análise estatística e descritiva dos dados de caracterização 

(identificação) geral de todos os jovens universitários (as) que preencheram os questionários. 

No quarto capítulo encontram-se as transcrições das informações coletadas na segunda 

etapa da pesquisa (entrevistas individuais), com os seis (6) jovens para participar como 

sujeitos de pesquisa. O quinto e último capítulo, trata-se propriamente da análise e discussão 

das informações que resultaram da segunda etapa, e foram relacionadas nas seguintes 

categorias de análise: Fatores de influência na escolha do trabalho, Fatores de influência na 
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escolha acadêmica, Relação entre trabalho e Curso escolhido, Importância dos estudos na vida 

profissional, Visão do mercado de trabalho na área escolhida, Futuro profissional relacionado 

ao curso de graduação, Opinião dos jovens sobre o papel da OP, Serviço de OP utilizado 

pelos jovens pesquisados, Contribuições dos serviços de OP e Momento ideal de o jovem 

obter serviços de OP.  

E finalmente, são elaboradas algumas reflexões ao término deste estudo que não 

considero conclusivas, pois pesquisar inclui processos de continuidade e descontinuidade do 

conhecimento e do pensamento. Desejo uma boa leitura! 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 JUVENTUDE, EDUCAÇÃO E TRABALHO 

 

Para tentar entender este ciclo de vida considerado “juventude” na 

contemporaneidade, buscou-se suporte em alguns teóricos que, possibilitam relacionar suas 

teorias com os achados deste estudo de caso. Juventude remete a uma etapa do ciclo de vida, 

de transição entre a infância (fase de desenvolvimento corporal e socialização) para a idade 

adulta (ápice do desenvolvimento e cidadania). A duração e significação social desta fase da 

vida são culturais e históricas, e nem sempre tem um período demarcado.  

Neste sentido, Abramo (2008, p.68) considera juventude “[...] período da vida em que 

se tem menor responsabilidade que os adultos, principalmente por não se ter ainda formado 

nova família (não ter casado e não ter filhos), e menor carga (não ausência) de encargos 

financeiros (do que é necessário para manter uma família)”. É preciso também destacar que 

hoje se fala em “juventudes” no plural, para lembrar a todos das desigualdades que este 

público atravessa, e os diferentes modos de viver a vida. 

Singer (2008) complementa que a juventude (pessoas de mesma faixa etária entre 16 e 

24 anos se nasceram e viverem no Brasil) certamente irá atravessar as mesmas vicissitudes 

políticas e econômicas, vivenciar semelhantes fases da vida como: estudos, casamento, 

carreira e até mesmo o desemprego. O mundo no qual o jovem vive hoje é resultado da 

construção vivida pelos seus pais e avós. Porém a diferença está, “Os jovens de hoje nasceram 

em tempo de crise social” (SINGER, 2008, p.28). Crise social que faz o jovem 

contemporâneo enfrentar diversas dificuldades e desafios, entretanto, nesta investigação o 

foco será refletir sobre uma forma de superação da juventude com relação à educação e 

trabalho. Singer (2008) diz que os jovens que não tem renda e precisam satisfazer suas 

necessidades, encontram-se no dilema de submissão aos que possuem, situação esta vivida 

pela maioria da juventude. Submissão essa por parte da família, empregadores, governantes, e 

até mesmo a eles próprios principalmente quando mergulham na delinqüência, drogas ou 

morte prematura. Já aquelas exceções de jovens que vivem em famílias muito ricas têm 

condições de buscar satisfação de maneira mais fácil, evitando com isso que se esforcem para 

obter as próprias conquistas. 

Pobre ou rico, o jovem enfrenta um gama de sentimentos e preocupações quando se 

depara com a tarefa de decidir seu futuro profissional. Preocupações como: dúvidas, 

indecisão, escolha, interesses, influências, financeiro, mercado de trabalho, estudo, 
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informação, enfim, é neste momento e dependendo da maneira como o jovem irá lidar com 

todas estas preocupações que faz revelar sua maturidade vocacional, seu desenvolvimento da 

personalidade e sua integração (LIDZ citado por LEVENFUS; NUNES, 2010, p.39). Nesta 

perspectiva, diz Soares (2009, p. 11-12) “Não é tão fácil assim escolher. A prova está na 

quantidade de pessoas que desistem de seus cursos, abandonam bons empregos, procurando 

sempre encontrar alguma coisa diferente no seu trabalho. Muitos fatores interferem nas 

escolhas realizadas”. A autora ainda complementa: existem pessoas que na casualidade 

conseguem seus empregos, e logo acabam se identificando com o que fazem. Já outros 

passam muito tempo de suas vidas à procura de uma profissão ideal ou maravilhosa. E o 

jovem, diante destes vários depoimentos dos amigos e familiares, de repente se dá conta o 

quanto complexo e variado é o mundo do trabalho, acaba por se sentir inseguro e indeciso 

diante do caminho a seguir, para um futuro profissional. 

A dissertação de Petters (2009) investigou a trajetória e expectativa de jovens 

universitários (as) com a finalidade de refletir e analisar as relações que os jovens estabelecem 

com a família, os sentidos do trabalho e da educação, a experiência de trabalho e desemprego, 

seus projetos e sonhos, possibilita compreender atitudes e comportamentos da condição 

juvenil. A pesquisadora conclui, a partir de depoimentos dos acadêmicos, que estes 

apresentaram visão integrada e abrangente a respeito da realidade social e da vida, como 

demonstraram capacidade de autodefinição quando a autora investigou sobre a construção da 

identidade destes sujeitos. Neste sentido, compreendeu que os jovens possuem entendimento 

a respeito de suas vidas, vivências, ser e estar no mundo, interesses e valores. 

No estudo “Retratos da juventude brasileira: análises de uma pesquisa nacional”, 

Lassance (2008, p.75) procurou compreender e enxergar os jovens brasileiros de norte a sul e 

percebeu que “A distribuição dos jovens acompanha de forma muito próxima as 

características da distribuição regional da população pelo território nacional”. Evidenciou 

também que o jovem em todo país deposita em si próprio fortes expectativas e otimismo com 

relação ao futuro. Não é novidade que a Juventude está estampada nas diferentes mídias nas 

últimas décadas. Exposição de informações desde as mais variadas reclamações indignadas ou 

até mesmo esperanças entusiasmadas das possibilidades de um mundo melhor. Em 1960 a 

visibilidade eram os jovens escolarizados de classe média que ganharam destaque através dos 

movimentos estudantis e engajamento em partidos políticos. Tão logo o foco passou a 

situação de risco de crianças e adolescentes, mobilizando um movimento social em torno da 

defesa dos direitos, com o surgimento do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

Abramo (2008, p.37-8) complementa, 
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Muito do que se escreve na academia sobre juventude é para alertar para os 
deslizes, os encobertamentos, as disparidades e mistificações que o conceito 
encerra. Há muitos ângulos pelos quais se pode abordar o tema (diferentes 
referentes designados pelo mesmo termo); cada disciplina das ciências 
humanas faz um tipo de recorte e, dentro delas, diferentes correntes teóricas 
ressaltam dimensões desse complexo ao qual o termo pode se referir.  
 

 

Na última década percebeu-se que juventude estava além destas categorias 

mencionadas, com o aparecimento de estilos culturais e novos atores juvenis. Neste sentido, a 

partir das preocupações com este público houve ampliação da faixa etária para acima dos 18 

anos, bem como surgem ações e projetos agora sob o termo “juventude”. Abramo (2008) 

também destaca que modificações aconteceram nesta fase de transição para vida adulta em 

decorrência de mudanças no mundo do trabalho e nas possibilidades do jovem se inserir no 

“mundo adulto”.  

Neste sentido, a autora também menciona a respeito da faixa etária considerada 

juventude e que vem se tornando convenção no Brasil, corresponde a faixa etária entre 15 e 

24 anos de idade. Instituições como IBGE e IPEA, utilizam este recorte, porém a autora 

destaca “[...] sem deixar de alertar para a necessidade de sempre relativizar tais marcos, uma 

vez que as histórias pessoais, condicionadas pelas diferenças e desigualdades sociais de 

muitas ordens, produzem trajetórias diversas para os indivíduos concretos” (ABRAMO, 2008, 

p. 46). Quanto aos elementos constitutivos da condição juvenil na atualidade, a autora afirma 

ter evidenciado, em pesquisas recentes, a existência de jovens que vivenciam certos elementos 

de transição para vida adulta como: casamento, filhos e saída do núcleo familiar de origem. 

Portanto, a maioria dos jovens ainda se encontra na situação: solteira, sem filhos e dependente 

da família de origem.  

Em seus estudos Abramo (2008) salienta que no Brasil muito se fez nos últimos anos, 

com relação ao acesso e oportunidades de ensino a juventude. Também observa a relação 

entre escolaridade e renda, e torna evidente a desigualdade entre, quanto menor o nível de 

escolaridade mais precário são as condições de trabalho. Já os motivos que levam os jovens a 

procura por trabalho são variados e dependem da situação de vida do jovem (casamento, 

filhos), mas podem-se destacar os seguintes: garantir sobrevivência ou para uso pessoal. 

Finalmente, os sentimentos dos jovens com relação ao trabalho, a autora pondera quando a 

maioria dos jovens escolhe atributos positivos, ou seja, os jovens demonstram coerência na 

valorização do trabalho. 
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Para tentar compreender as demandas da juventude brasileira de norte a sul, nas 

múltiplas dimensões envolvidas como: trabalho, educação, saúde, lazer, e várias outras 

dimensões, o Projeto Juventude2 pretende avançar na produção de conhecimento sobre as 

condições e as perspectivas da juventude brasileira. Um dos materiais resultantes deste 

programa complementa e reforça aspectos importantes relacionados a este estudo de caso. 

Neste Projeto foram apontados ideais e objetivos da atual juventude brasileira, 

entretanto, destacar-se-á apenas os aspectos relacionados à pesquisa em questão. A análise 

realizada por Singer retrata em ordem de prioridade quais os valores mais importantes para 

uma sociedade ideal no ponto de vista da juventude: solidariedade (55%), respeito às 

diferenças (50%), igualdade de oportunidades (46%), temor a Deus (44%) e justiça social 

(41%). A partir destes resultados pode-se evidenciar a respeito da igualdade de oportunidades, 

a visão de SINGER (2008, p. 33) quando diz, “[...] o que é mais do que igualdade de renda ou 

de nível de vida, pois trata das oportunidades que cada um deve ter de atingir, pelo próprio 

esforço, renda e novel de vida decente”. Outro dado relevante mostra que o jovem se 

preocupa com mundo melhor e sabe que pode fazer com que o mundo mude,  

 

Na prática, apenas 2% estão fazendo e outros 20% querem fazer com que 
isso aconteça; 68% nunca pensaram nisso; e 10% pensaram e desistiram. 
Porque tanto jovens acham que a juventude pode fazer do mundo algo 
melhor e tão poucos manifestam a intenção de se engajar em algo que pode 
ajudar a comunidade? A resposta esta, provavelmente, na pobreza de grande 
parte dos jovens brasileiros. (SINGER, 2008, p.34-5) 
 

 

O otimismo do jovem brasileiro ao ser questionado sobre o futuro e preocupado com 

um mundo melhor, Lassance (2008, p.85) percebeu neste projeto, “O otimismo diante do 

Brasil é prudente para que as cobranças que farão sobre si próprios estejam pelo menos em 

parte ancorados nas chances que o país reservará aos seus jovens”. Todavia, antes de fazer 

qualquer coisa para o mundo, a prioridade é cuidar de sua própria sobrevivência e evitar que a 

violência e criminalidade se aproximem e tomem conta de suas vidas. Neste sentido, Singer 

(2008) percebeu que os jovens responderam quais são as piores coisas de ser jovem e os 

resultados apontaram: 23% conviver com riscos (drogas e violência) e 20% preocupam-se 

com a falta de trabalho e de renda. Outros fatores de preocupação dos jovens são os 

                                                 
2 Trabalho que resultou na publicação de um livro em agosto de 2003 e do livro utilizado nesta pesquisa dos 
autores Abramo e Branco (2008) com o título “Retratos da Juventude Brasileira: análise de uma pesquisa 
nacional”. 
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problemas com: segurança/violência (55%), emprego (52%), drogas (24%) e fome/miséria 

(16%).  

Com relação ainda ao Projeto Juventude, o autor Branco (2008) também evidencia a 

preocupação do jovem com relação a trabalho, renda, emprego, oportunidades, enfim, 

ocupação profissional. Faz considerações a respeito dos resultados e contribuições deste 

programa, principalmente a defesa da relevância da esfera do trabalho entre os jovens e diz, 

 

[...] quer a respeito aos seus aspectos objetivos (inserção ocupacional e 
renda), quer no tocante aos seus atributos subjetivos (considerados em sua 
dimensão formativa como um espaço privilegiado para o desenvolvimento 
de habilidades e autoconhecimento, construção da autonomia em relação a 
família, acesso a outras formas de sociabilidade, realização pessoal e 
vivência da própria condição juvenil). (BRANCO, 2008, p. 141) 
 

 

Considerações realizadas por Raitz (2003) na tese “Jovens, trabalho e educação: rede 

de significados dos processos identidários na Ilha de Santa Catarina” define a juventude como 

uma etapa da vida, cercada de dilemas, conflitos, medos, desejos, inseguranças, 

potencialidades e aprendizados, que não se encerram nesta fase, mas, inversamente, 

continuam por toda vida. O jovem hoje almeja novos sonhos, novos desejos, novas 

conquistas, enfim, inventar uma nova vida que lhe valha a pena. A pesquisadora observou 

também em sua pesquisa que, os jovens associam o trabalho a aquisição de renda, como 

possibilidade de sobrevivência, auxílio à família e continuidade de suas vidas. Trabalhar para 

eles remete ao sentido de independência, dignidade, auto-realização. Contudo, com relação ao 

desemprego, Raitz percebeu entre os jovens entrevistados sentimentos negativos como 

desvalorização, tédio, vazio, culpa, inutilidade. Muitas vezes para “fugir” dos sentimentos 

negativos, os jovens acabam por procurar qualquer trabalho, até mesmo informais e precários, 

pelo medo intenso de permanecer desempregado, 

 

A precariedade de emprego, entre muitos jovens na atualidade, expressa as 
várias dificuldades encontradas por estes quando desejam entrar para o 
mercado de trabalho, fato que leva muitos a lançarem mão de estratégias e 
facetas peculiares que chegam a abalar os modos tradicionais de entrada na 
vida ativa (PAIS citado por RAITZ, 2003, P.56) 
 

 

Uma maneira de evitar o desemprego juvenil, como aponta Dias e Soares (2009), seria 

antes da escolha profissional o jovem deveria procurar conhecer perfis profissionais e 

características da profissão pretendida, ou melhor, áreas de atuação profissional de acordo 
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com suas aptidões e interesses, bem como traçar um projeto de vida acadêmico e profissional 

a respeito da carreira que pretende seguir. Nesta perspectiva, para compreender esta relação 

entre trabalho e desemprego na juventude é importante destacar as principais transformações 

no mundo do trabalho. 

 

1.2 TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DE TRABALHO E EDUCAÇÃO 

 

A importância do tema trabalho e educação, segundo Grinspun (2010, p. 117) “Está 

confirmada pela Constituição de nosso país, através do art. 214, alínea IV, que diz que o plano 

nacional de educação, visando a articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos 

níveis, deve conduzir à formação para o trabalho”. Neste momento, pretende-se apresentar 

aspectos relevantes a respeito da relação entre trabalho e educação que contribui para o 

entendimento do objeto de estudo desta pesquisa.  

A própria história presencia formas e concepções diferentes de trabalho, como pode 

ser vista no estudo de Raitz (2003), quando brevemente procurou explicar a diferença e a 

relação entre “trabalho e emprego”, termos muito explorados na mídia nas últimas décadas. 

Trabalho existe desde o momento que o homem começou a transformar a natureza e o 

ambiente ao seu redor. Quanto ao emprego Raitz (2003, p. 56) resume “[...] é algo mais 

recente na história humana, surgindo por volta da Revolução Industrial, que estabeleceu a 

relação de venda e compra da força de trabalho”. Portanto, implica em vínculo empregatício, 

contrato de trabalho e demais rotinas trabalhistas e burocráticas. 

Já para Grinspun (2010) as diferentes formas e concepções de trabalho se resumem 

em: tempo da escravatura (trabalho significava o tripalium3 instrumento de tortura); século 

XVII (nova forma de trabalho – o labor – insere o homem no mercado de trabalho, e este 

vende sua força em troca de salário); século XVIII (preocupação com a formação de mão-de-

obra, serviços modernos, adequar às novas funções nas fábricas); século XIX (dimensão de 

Marx o trabalho tem abordagem política e histórica); século XX (possuir conhecimento 

científico, tecnológico e político). O trabalho “[...] tem uma dimensão ontológica, 

fundamental, criadora de vida, cultura, conhecimento, e uma dimensão histórica em tensão 

permanente na vida social” conforme salienta Ciavatta (2005, p. 121). Por “mundos do 

trabalho” traduzem as suas formas históricas, suas formas de atividades laborais, produtos de 

                                                 
3 Conforme Grinspun (2003, p.118) “[...] o tripalium (três paus), ou seja, um verdadeiro instrumento de tortura”. 



28 

trabalho, formação profissional, escolas, ou seja, fenômenos que caracterizam sua produção 

social e também ligada às necessidades humanas. 

Ciavatta e Trein (2007, p.10) salientaram a historicidade da dependência ao 

capitalismo, como também o trabalho e a educação na sociedade da incerteza. As autoras 

argumentam que na sociedade da incerteza “[...] gerou-se pela incerteza do trabalho, advinda 

com a introdução de novas tecnologias, a nova organização do trabalho, os novos modelos 

produtivos que passam a prescindir de grande parte do tempo de trabalho humano direto e, 

consequentemente, de parte dos trabalhadores.” Neste sentido, as autoras fizeram reflexões 

acerca da formação profissional que possa ser a mais adequada aos trabalhadores no Brasil, no 

momento em que a sociedade vive na incerteza de trabalho. Consideram uma forma de 

preparar a sociedade para o trabalho seria trazer a discussão da “educação politécnica que 

deve formar o ser humano na sua integralidade, preparando para o trabalho, conhecendo as 

ciências e tecnologias e os fundamentos histórico-sociais do conhecimento e do trabalho”. 

(CIAVATTA, TREIN, 2007, p.14) 

No entanto, são visíveis as modificações e transformações que aconteceram no mundo 

do trabalho nas últimas décadas, somadas aos estudos publicados sobre a temática que 

relaciona a condição juvenil, Pochmann (2007, p.41) diz que, “O funcionamento do mercado 

de trabalho é desfavorável ao jovem”, o autor justifica esta observação dizendo que o excesso 

de mão-de-obra disponível no mercado de trabalho faz o jovem ter de assumir funções de 

qualidade inferior a dos adultos nas empresas. Com relação à necessidade dos jovens 

concluírem seus estudos afirma “O diploma de conclusão do curso assume papel de 

passaporte ao longo da vida útil do profissional” (POCHMANN, 2007, p.55). 

Uma série de conquistas e muito ainda a se fazer na área da educação e trabalho. 

Problemas como miséria e desemprego ainda são evidentes na sociedade em todo mundo,  

 

As mudanças ocorridas no mundo do trabalho variam conforme os setores e 
as empresas estudadas, mas existem pontos em comum: aumento das 
exigências dos níveis de conhecimento, a descompartimentação das 
“especializações profissionais”, intelectualização do trabalho, tarefas mais 
complexas, polivalência e ampliação da autonomia. Em outras palavras, 
trata-se menos de um conhecimento intrinsecamente do que de uma 
descompartimentação dos saberes. (LEHMAN, 2010, p.25) 
 

 

Portanto, a autora ainda menciona que em vista as mudanças no mercado de trabalho, 

estudiosos em OP além de perceberem que também era hora de mudar, se viram diante de 

novos espaços de intervenção, como será apresentado posteriormente nesta pesquisa. Isso 
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exige preparo dos profissionais de OP em atender as novas demandas e atuar com devido 

suporte aos indivíduos, nas mais diversas situações como: formação profissional, primeiro 

emprego, mudança de trabalho, desemprego, e até mesmo diante de crise econômica no país. 

Dados do IBGE (2008) conforme Quadro 01, mostram que (23,4%) dos jovens antes 

de atingir 18 anos de idade, já se dividem entre o estudo e trabalho. Porém, a grande maioria 

nesta faixa de idade entre 16 e 17 anos ainda permanece apenas estudando (54,8%). Já na 

faixa de idade entre 18 e 19 anos, a maioria dos jovens (32,3%) apenas trabalha seguido por 

jovens que apenas estudam (25,8%). Estes dados comprovam a preocupação e prioridade do 

jovem na faixa etária entre 18 e 19 “estar trabalhando” pelos diversos motivos: busca por 

independência financeira, dever de auxiliar sua família ou outros motivos. Já na faixa de idade 

entre 20 a 24 anos, a maioria (50,4%) dos jovens está estudando e trabalhando. 

 

Quadro 01. Relação entre educação e trabalho na juventude 

 Jovens 
16 e 17 anos 

Jovens 
18 e 19 anos 

Jovens 
20 a 24 anos 

 
Só estudam 

 
54,8 % 

 
25,8 % 

 
10,1 % 

 
Trabalha e estuda 

 
23,4 % 

 
19,3 % 

 
14,9 % 

 
Só trabalha 

 
10,2 % 

 
32,3 % 

 
50,4 % 

 
Cuida dos afazeres 

domésticos 

 
8,3 % 

 
17,0 % 

 
19,5 % 

 
Não realiza nenhuma 

atividade 
 

 
3,3 % 

 
5,7 % 

 
5,0 % 

Fonte: IBGE, PNAD 2008. Elaborado pela pesquisadora 
  

A partir destes dados do PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), 

conclui-se que no período considerado como Juventude, entre 16 a 24 anos de idade, a 

maioria dos jovens que apenas trabalham está na faixa de idade entre 20 e 24 anos.  Também 

ficou evidenciada, a maioria dos jovens que apenas estudam estão entre a faixa de idade dos 

16 a 17 anos. Porém, o curioso e relevante neste estudo são os dados referente aos jovens que 

se encontram nas duas atividades, ou seja, trabalham e estudam (23%). Neste sentido, 

verifica-se que o jovem desde cedo com 16 anos de idade já se preocupa com mercado de 

trabalho, futuro, independência, família, educação, ente outros, como já visto anteriormente. 

Nesta relação trabalho e estudo, Sposito (2008, p.125) comenta “[...] ao tentar analisar a 

emergente condição juvenil contemporânea no Brasil, seremos também obrigados a tratar, sob 
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a ótica da diversidade, daquilo que aparentemente é o mais tradicional da modernidade – 

trabalho, família e escola...” Este apelo a empregabilidade4, ou seja, a capacidade de se 

manter empregado faz o jovem refletir da importância em paralelo permanecer ou concluir 

seus estudos, como também optar por qualquer trabalho ou fazer qualquer coisa, apenas pelo 

fato de estar inserido no mercado de trabalho.  

Dias e Soares (2009, p.150) dizem que “[...] a empregabilidade pode ser a garantia de 

sobrevida de um tipo de empregado mais preparado para se adaptar as mudanças”. Neste 

sentido, as autoras citam Minarelli quando este afirma as bases da empregabilidade: 

adequação profissional, competência profissional, idoneidade, saúde física e mental, reserva 

financeira e fontes de alternativas, e finalmente os relacionamentos. Portanto, percebe-se que 

cada vez mais, as exigências e pressões circundam a mente dos jovens na atualidade. 

Com relação a empregabilidade Gentili (2005, p.54) comenta, “O discurso da 

empregabilidade reconhece explícita ou implicitamente que, nessa competição acirrada pelos 

poucos empregos que o mercado de trabalho oferece, existe também a possibilidade do 

fracasso”. Diz ainda que, nas diversas modalidades de educação a prioridade é formar o 

individuo para o mundo do trabalho, no qual depende somente de nós o sucesso ou fracasso 

nesta trajetória. Nesta perspectiva,   

 
O indivíduo é um consumidor de conhecimento que o habilitam a uma 
competição produtiva e eficiente no mercado de trabalho. A possibilidade 
de obter uma inserção efetiva no mercado depende da capacidade do 
individuo em “consumir” aqueles conhecimentos que lhe garantam essa 
inserção. Assim, o conceito de empregabilidade se afasta do direito a 
educação: na sua condição de consumidor o individuo deve ter a liberdade 
de escolher as opções que melhor o capacitem a competir. (GENTILI, 2005, 
p.55) 

 

Diante desta preocupação em conseguir ou manter seus empregos, paralelamente o 

comprometimento com os estudos, como apontados nos dados do IBGE, mostram que o 

jovem está consciente da importância do trabalho e da educação em suas vidas e, 

principalmente, no que diz respeito ao futuro. No Brasil, conforme Pochmann (2007, p. 56), 

“[...] tem sido freqüente a presença de estudantes que trabalham de dia e estudam à noite, 

parece ser comum o ingresso no mercado de trabalho antes dos 15 anos de idade, mesmo que 

isso possa comprometer o desempenho escolar”. Cabe neste momento, ressaltar a importância 

da educação com qualidade para garantir o preparo e capacitação destes jovens no mercado de 

                                                 
4 Termo que “[...] ganhou espaço e centralidade a partir dos anos de 1990, sendo definida como o eixo 
fundamental de um conjunto de políticas supostamente destinadas a diminuir os riscos sociais do grande 
tormento deste final de século: o desemprego”. (GENTILI, 2005, P.52) 



31 

trabalho. Neste sentido, não se desconhece que o termo empregabilidade tem uma conotação 

negativa, uma vez que está associado à teoria do capital humano que coloca a 

responsabilidade pelo emprego ou desemprego exclusivamente ao trabalhador, concepção 

muito criticada pelos teóricos mais atuais na relação que se estabelece entre educação e 

trabalho. 

Nesta perspectiva, a pesquisa de Grinspun (2010, p.125) aponta que, “[...] tudo que 

corresponde à transformação do homem pela incorporação da natureza ou pela mudança de 

suas relações sociais representa trabalho. Toda atividade educativa que a escola realiza é 

trabalho”. Entretanto, o trabalho como princípio educativo deve ter uma reflexão orientada 

por professores e especialistas, capazes de proporcionar a relação entre teoria e prática, bem 

como na experiência vivida dos alunos dentro e fora da escola. 

Assim, “a educação e trabalho representam instrumentos do mesmo processo 

educativo. Alfabetizar e ser alfabetizado constituem, por exemplo, formas de trabalho.” diz 

Grinspun (2010, p.127). Portanto, é papel da escola e dos professores promover orientação 

aos alunos, com objetivo de contribuir com informações a respeito do mercado de trabalho, 

com o propósito de ajudá-los desde a inserção, bem como na participação da sociedade. O 

professor ou orientador profissional deve ter a capacidade de promover aos jovens discussões, 

reflexões, críticas a respeito da realidade do mundo e das condições de trabalho, como 

também incentivá-los na busca por melhores condições para a sociedade. As autoras Soares, 

Sestren e Ehlke (2002, p. 260) concluem, 

 

É importante trabalhar, junto aos jovens, no sentido de ampliar suas 
percepções limitadas acerca das profissões que, muitas vezes, podem 
atrapalhar na hora da escolha. Somente conhecendo melhor o que vem a ser 
o mercado de trabalho, suas transformações, suas principais tendências, os 
fatores presente no momento da escolha, entre outros aspectos, será possível 
exercer o papel de facilitadores, atingindo o objetivo de desmistificar visões 
idealizadas.  
 

 

O próximo passo da pesquisa é contribuir com conteúdo científico a respeito da 

importância do jovem receber orientação profissional, capaz de permitir uma escolha de 

acordo com suas aptidões e de acordo com a perspectiva de mercado de trabalho. 

 

1.3 ALGUNS APORTES HISTÓRICOS SOBRE A ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 

NO BRASIL 
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Inicialmente pretende-se apresentar um breve histórico da Orientação Profissional 

(OP) no mundo, e na seqüência serão apresentados dados referente Associação Brasileira de 

Orientação Profissional – ABOP e a Revista Brasileira de Orientação Profissional. Para 

apresentar uma breve síntese a respeito do histórico da OP no mundo, tomou-se como base o 

artigo de Sparta, publicado em 2003 na Revista Brasileira de Orientação Profissional com o 

título “O Desenvolvimento da Orientação Profissional no Brasil”. E o artigo de Abade, 

publicado em 2005, na mesma revista, com o título “Orientação Profissional no Brasil: Uma 

Revisão Histórica da Produção Científica”.  

A origem da OP ocorreu no início do século XX na Europa, mais precisamente com a 

criação do Centro de Orientação Profissional de Munique. Contudo, o marco inicial foi em 

meados de 1907 e 1909, com a criação do primeiro Centro de Orientação Profissional norte-

americano, o Vocational Bureau of Boston, e a publicação do livro Choosing a Vocation, 

ambos sob responsabilidade de Frank Parsons. Referente a Frank Parsons, Sparta (2003, p.2) 

diz,  

 
Parsons teve o grande mérito de acrescentar à Orientação Profissional idéias 
da Psicologia e da Pedagogia e a preocupação com a escolha profissional 
dos jovens de seu país. Em seu livro, Parsons definia três passos a serem 
seguidos durante o processo de Orientação Profissional: a análise das 
características do indivíduo, a análise das características das ocupações e o 
cruzamento destas informações. Desta forma, a Orientação Profissional 
baseava-se na promoção do autoconhecimento e no fornecimento de 
informação profissional 
 

 

A autora destaca que as principais transformações e influências na OP no mundo 

aconteceram entre as décadas de 1907 a 1960. Neste período os estudiosos que marcaram a 

trajetória da OP foram: Carl Rogers com “Terapia Centrada no Cliente”; Ginzberg, Ginsburg, 

Axelrad e Herma com a “Teoria do Desenvolvimento Vocacional”; Donald Super e a “Teoria 

do Desenvolvimento Vocacional”; John Holland com a “Teoria Tipológica”, “Teorias 

Psicodinâmicas” e “Teorias de Tomada de Decisão”. Estas teorias ainda são utilizadas na 

atualidade por profissionais em OP.  

A autora destaca a evolução da OP no Brasil desde o surgimento ligado à Psicologia 

Aplicada, na década de 1920, junto à Medicina, à Educação e à Organização do Trabalho. 

Naquela época o modelo utilizado era “Teoria do Traço e Fator”, no qual “[...] o papel do 

orientador profissional é o de fazer diagnósticos, prognósticos e indicações das ocupações 

certas para cada indivíduo, o que foi feito, desde o início, com base na Psicologia Aplicada, 
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especialmente na Psicometria” (SPARTA, 2003, p.3-4). Conforme Abade (2005) a primeira 

experiência de aplicação sistemática da Psicologia à organização do trabalho ocorreu em 

1924, na seleção de alunos para o curso de Mecânica prática, no Liceu de Artes e Ofícios de 

São Paulo, sob a direção do engenheiro suíço Roberto Mange. A partir de então, outras 

experiências e aplicações da Psicologia ao trabalho tiveram acelerado desenvolvimento.  

Na década de 1940 a OP brasileira deu um grande salto de desenvolvimento com a 

fundação do Instituto de Seleção e Orientação Profissional (ISOP), junto à Fundação Getúlio 

Vargas na cidade do Rio de Janeiro, instituto que reuniram técnicos e estudiosos da Psicologia 

Aplicada (SPARTA, 2003). Nesta época, pela mudança na Constituição (1946), passou a dar 

grande ênfase à cultura e à educação. Neste sentido, 

 
A defesa da educação como direito de todos teve sua contrapartida na 
hipótese de que as pessoas não eram igualmente dotadas pela natureza para 
usufruírem a oportunidade que o Estado lhes dava e, para justificar essa 
conclusão, os testes psicológicos, e seu caráter científico, foram 
amplamente usados. (ABADE, 2005, p. 16) 
 

 

O ISOP desenvolveu durante os dez primeiros anos um trabalho voltado a implantação 

de técnicas de seleção e orientação profissional, dando atendimento à classe média alta, numa 

tentativa de orientação da futura elite dirigente. A partir deste Instituto criou-se com base na 

Lei nº 482, de 11 de novembro de 1949, em Belo Horizonte, o Serviço de Orientação e 

Seleção Profissional (SOSP). O primeiro serviço no país sob responsabilidade governamental, 

dirigido pelo professor Bessa, e “[...] com o objetivo de orientar vocações no meio escolar e 

estabelecer critérios para a seleção de pessoal destinado à administração pública e 

organizações particulares” (ABADE, 2005, p. 17). Desta forma, a autora resume a Orientação 

Profissional na época, 

 
 

A finalidade da Orientação Profissional incorporava-se ao ideal de 
organização e racionalização do trabalho da época, com vistas a uma maior 
produtividade – orientada segundo o pensamento do homem certo no lugar 
certo. Os testes vocacionais tinham a finalidade de orientar 
profissionalmente os jovens para uma escolha coerente com suas aptidões, 
mas principalmente com vistas à maior eficiência do processo produtivo. 
Direcionando os indivíduos para diferentes profissões pelas suas 
capacidades, sem considerar as diferentes condições de classe ou a história 
de vida do sujeito, a Orientação Profissional transformava as determinações 
sociais em características inerentes ao indivíduo (ANTUNES citado por 
ABADE, 2005, p. 17) 
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A autora destaca também que os professores do ISOP Ruth Scheefer Simões e 

Lourenço Filho, tiveram destaque na década de 1960 com estudos de Orientação Profissional. 

Nesta mesma época, a principal mudança evidenciada por Sparta (2003) foi o 

desenvolvimento da Psicologia enquanto ciência independente e área de atuação profissional. 

Diante da promulgação da Lei 4.119, de 27 de agosto de 1962 (Brasil, 1962) que criou os 

cursos de formação em Psicologia e regulamentou a profissão de Psicólogo, exerceu 

importante influência nos rumos da Orientação Profissional no Brasil. 

Também comenta que a partir do surgimento da formação profissional em Psicologia 

no Brasil, a OP brasileira sofreu influências da Psicanálise através da Estratégia Clínica de 

Orientação Vocacional do psicólogo argentino Rodolfo Bohoslavsky. A partir de então, na 

década de 1970 destacam-se estudiosos e pesquisadores na área como: Maria Célia Lassance, 

Maria da Glória Hissa e Marita Pinheiro, Kátia Neiva, Armando Marocco, Jorge Sarriera. 

Abade (2005) salienta que a professora Maria Margarida Moreira Jorge de Carvalho 

foi a primeira professora da disciplina do estágio em Orientação Profissional na USP, e 

também a responsável pela vinda de Bohoslavsky ao Brasil. As pioneiras no Brasil em OP 

foram Carvalho, quando defendeu sua tese em 1979 e, Dulce Helena Penna Soares em 1983. 

Ambas publicaram seus trabalhos mais tarde na forma de livros. A autora diz também que o 

ISOP em 1981 deixou de ser Instituto de Seleção e Orientação Profissional, passando a ser 

denominado Instituto Superior de Estudos e Pesquisas Psicossociais, e que em 1990 foi 

extinto. A partir de então a produção científica deixou de estar concentrada nos Arquivos 

Brasileiros de Psicologia. Na década de 1980, Sparta (2003) destaca os estudiosos na área da 

educação que teorizavam a respeito da OP: Celso Ferretti, Selma Pimenta e Silvio Bock. 

Complementando a lista dos estudiosos em Orientação Profissional. Finalmente no ano de 

1993 foi fundada a Associação Brasileira de Orientação Profissional (ABOP) como será 

apresentada na seqüência deste trabalho.  

Neste momento, a partir do material publicado por Melo-Silva (2007) pretende-se 

apresentar um breve “Histórico da Associação Brasileira de Orientação Profissional (ABOP) e 

da Revista Brasileira de Orientação Profissional”. Segundo autora, a ABOP foi criada em 

1993 durante a realização do I Simpósio Brasileiro de Orientação Vocacional & Ocupacional 

realizado em Porto Alegre, organizado pelo Instituto do Ser & Psicologia e Psicopedagogia 

(São Paulo), representado por sua Coordenadora Dra. Marilu Diez Lisboa, e pelo Serviço de 

Orientação Profissional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

representado por sua Coordenadora Maria Célia Pacheco Lassance. 
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A ABOP é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que congrega 

orientadores profissionais do Brasil. Surgiu da necessidade dos profissionais da área 

compartilhar conhecimentos, dúvidas, inquietações, bem como desenvolver a orientação 

profissional no Brasil enquanto campo de atividades técnicas e científicas, por psicólogos e 

profissionais da área afins. Tem como objetivos: a ação ética, respeitar o rigor científico, 

compromisso com a população na prestação de serviços, pesquisa e formação de Orientadores 

Profissionais.  

Desde sua criação, a ABOP vem realizando simpósios, apoiando cursos, eventos e 

encontros, costuma publicar notícias mensalmente (atualmente em formato eletrônico), bem 

como cumpre com suas obrigações estatutárias. Tem contribuído com debates nacionais e 

internacionais, bem como na definição de políticas publicas de acesso democrático a 

Orientação Profissional e à Educação de qualidade. Todos os acontecimentos estão 

disponibilizados na página da internet (www.abopbrasil.org.br), como na revista criada em 

1997. 

A Revista Brasileira de Orientação Profissional ou RBOP foi criada em 1997, desde lá 

é a única no domínio da Orientação Profissional no Brasil, segundo Melo-Silva (2007). Trata-

se de uma revista científica, com amplitude nacional e repercussão internacional. Tem como 

objetivo estimular a produção e a divulgação do conhecimento científico na área, 

incentivando reflexões acerca das diversas inserções da Orientação Profissional na atualidade. 

Portanto, uma ferramenta para acadêmicos e profissionais da área em questão ampliar seus 

conhecimentos, bem como possibilitar publicação de material científico nesta área de estudo 

recente e carente de pesquisas. 

Nesta trajetória da ABOP como salienta Melo-Silva (2007), desde a diretoria, equipe 

de colaboradores e associados, todos têm contribuído com uma parcela de trabalho, ações e 

reflexões. Salienta que muito há de se fazer, na elaboração de políticas públicas para a 

implementação de serviços nos diferentes contextos e cenários, bem como disponibilizar 

acesso a todos que necessitam de Orientação Profissional. Finaliza o artigo comentando que 

num mundo em constantes transformações, os desafios são imensos dos profissionais na área 

da Educação e Trabalho. Cada um deve contribuir como pode em pesquisas de Orientação 

Profissional e Desenvolvimento de Carreira, incentivando e fortalecendo a ABOP. 

A partir desta síntese sobre a Orientação Profissional no Brasil, percebe-se realmente 

que ainda há muito para se fazer, desde a preparação de orientadores profissionais, como 

políticas públicas que atendam principalmente os jovens estudantes. Lassance e Sparta (2003, 

p.18) dizem que um dos papéis da OP na atualidade é de “[...] promover uma reflexão crítica e 
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ética sobre o compromisso social implicado nas escolhas profissionais dos indivíduos, 

assumindo um papel de agente de mudança social”. Para isso, há necessidade de preparo na 

formação dos profissionais de OP e estes alinhados as necessidades e demandas do mercado 

de trabalho. Neste sentido, a seguir apresentar-se-á alguns serviços ou recursos de OP 

utilizados na atualidade. 

 

1.4 PROCESSOS DE ESCOLHA E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NA 

ATUALIDADE 

 

O jovem, na tentativa de prepara-se para a realidade do mercado de trabalho e lutar 

por sobrevivência, procura na “previsibilidade” tentar encontrar respostas as suas dúvidas, 

como por exemplo: Qual a melhor profissão nos dias de hoje? Qual o curso de graduação irá 

me proporcionar maior remuneração? E neste momento, diante das dúvidas e anseios, seria 

importante a sociedade conhecer os serviços da Orientação Profissional. Porém, como 

apresentado anteriormente, a OP é uma área recente e pouco estudada no Brasil, e muito ainda 

há de se fazer na formação de profissionais capacitados para que esta área de conhecimento 

possa se tornar autônoma e devidamente regulamentada. 

Para conceituar do termo Orientação Profissional ou Vocacional, segundo as 

observações do livro de Lima5 (2007, p.16), estes dois termos foram utilizados com o mesmo 

significado, “[...] um processo de facilitação a escolha profissional, que se baseia no 

desenvolvimento do autoconhecimento e do conhecimento das atividades 

profissionais/ocupacionais, preparando a pessoa a tomada de decisão profissional”. A autora 

compreende que neste processo, a pessoa elabora um projeto de vida com base na 

compreensão da sua situação de visa familiar, pessoal e social. Portanto, apresenta, em linhas 

gerais, duas modalidades de intervenção em OP:  

1) Método estatístico-psicométrico – pressupõe que a cada ocupação correspondem 

aptidões específicas necessárias, sendo o papel do orientador investigar tais aptidões 

paralelamente avaliando os interesses e características pessoais do indivíduo. São utilizados 

testes psciométricos capazes de traçar o perfil do individuo, portanto indicar uma área ou 

profissão. 

2) Método clínico-operativo – baseado na escuta e diálogo, entre o indivíduo e 

orientador. A entrevista é a principal ferramenta capaz de permitir o orientador ajudá-lo a 

                                                 
5 Livro Orientação profissional: princípios, práticas e textos para psicólogos e educadores. 
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refletir e elaborar suas próprias questões, ou seja, promover o autoconhecimento e confrontar 

com o conhecimento sobre cursos e oportunidades ocupacionais. O orientador ainda pode se 

apropriar de alguns recursos como: testes padronizados, questionários, dramatizações, 

desenhos, colagens, enfim, recursos que possibilitam o indivíduo diagnosticar sua 

problemática e dialogar consigo mesmo. 

Seja qual for a formação do orientador (psicólogo, pedagogo, sociólogo, administrador 

e outro) ou a técnica utilizada por eles, salienta Lima (2007), a ética e o compromisso social 

do orientador “[...] é necessária num momento em que passamos por tantas mudanças no 

contexto social/profissional e que tão profundas repercussões vem acarretando nas relações 

humanas, especialmente naquelas relativas ao trabalho” (LIMA, 2007, P.20). E complementa 

a necessidade de instalar debates a respeito das características e qualificações desejáveis aos 

profissionais orientadores. 

Em contrapartida, Lisboa (2000, p.18) acredita que o papel do orientador não é 

“facilitar” o indivíduo a identificar seus interesses, aptidões, profissões, etc., assim diz, 

 

Acredito que não devemos, como orientadores, “facilitar” ao orientando a 
aprendizagem ou o incremento de condutas que sejam reforçadoras de sua 
submissão – senão não estaria falando em pensamento crítico – mas, ao 
contrario, ajudá-lo a se ver como sujeito de sua trajetória, comprometido 
com o seu trabalho, contextualizando numa realidade como se configura a 
nossa, apesar de todas as dificuldades. O reconhecimento da realidade e do 
seu pertencer a ela, não como objeto, mas como sujeito capaz, como 
potência, para encontrar formas de saída da situação de submissão. 
 

 

Neste sentido, a autora reforça que o papel do orientador é descobrir “junto” com o 

orientado os caminhos a trilhar e como trilhar. É fundamental neste processo exercitar a 

consciência e descobrir aonde se quer chegar. “Essa seria a proposta de postura do orientador 

profissional diante não somente do mundo do trabalho atual, mas da sociedade tal como está 

constituída” (LISBOA, 2000, P.15). A preocupação hoje não está em apenas orientar para o 

futuro, mas antes de tudo orientar para o presente, para a urgência ou ameaça da troca 

imediata de trabalho. 

Diante das possibilidades de fazer Orientação Profissional, Soares (2000) apresenta as 

abordagens apoiadas em teorias e procedimentos técnicos diferentes, são elas: abordagem 

educacional, clínica ou organizacional. A abordagem educacional está vinculada ao trabalho 

realizado com crianças e adolescentes no ensino fundamental, médio ou universitário. Tem 

como estratégias orientar: para o trabalho; cursos profissionalizantes; orientação profissional 
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propriamente dita; para o vestibular; pais e professores; para a vida; re-orientar na 

universidade. Na abordagem clínica, o trabalho pode ser realizado com adolescentes e adultos, 

normalmente é feita em consultórios ou clínicas psicológicas, podendo ser individual ou em 

grupo. Na abordagem organizacional, o trabalho é realizado em adultos, vinculado as 

organizações e pode-se destacar: orientação de carreira, planejar a carreira, reorientação 

profissional, preparação para o desemprego, saúde mental no trabalho, prevenção de doenças 

e promoção da saúde, preparação para aposentadoria. Enfim, a autora concluí, que 

 

A OP pode ser realizada em diferentes lugares, com diferentes objetivos, 
para diferentes populações, mas o que ela sempre deve ter em comum são os 
pressupostos teóricos básicos: o homem é sujeito de sua própria vida, é 
capaz de fazer escolhas mesmo em condições limitadas e, muitas vezes, 
determinantes. (SOARES, 2000, P.45) 
 

 

Neste momento, pretende-se destacar as ações de IES voltadas a população, tendo em 

vista o foco desta pesquisa investigar jovens universitários. A consulta foi realizada através 

dos sites de 3 (três) Instituições de Ensino Superior em Santa Catarina. A pesquisadora ao 

acessar os sites6 destas IES, fez o papel do jovem na busca por informações a respeito dos 

cursos disponíveis, bem como informações complementares a respeito do ensino superior e 

aponta: 

� FURB (Fundação Regional de Blumenau), a existência de um link7 chamado 

“futuro aluno”. Lá o jovem terá diversas informações e possibilidade de acessar outros links: 

como ingressar, ensino médio, pós-graduação, cursos seqüenciais, programa interação FURB, 

vestibular, graduação, FURB idiomas, intercambio, vida no campus. Destaca-se aqui o link: 

“Programa Interação FURB”, um programa realizado para três públicos diferentes: alunos do 

ensino fundamental, alunos do ensino médio e comunidade em geral, alunos da educação 

infantil. É a oportunidade que o aluno tem de conhecer os cursos da FURB participando de 

oficinas, visitas orientadas, palestras, apresentações culturais, conhecer os laboratórios, a 

biblioteca, o complexo desportivo e assim conversar com os professores e alunos dos cursos 

de seu interesse. Possui procedimento de inscrição com prazos e data pré determinada, 

especificada no site da IES. 

                                                 
6 Instituições pesquisadas: FURB (www.furb.br); UNIVALI (www.univali.br); UFSC (www.ufsc.br). Acesso 
realizado em 29 de maio de 2011. 
7 Link, significa um objeto, sendo um texto ou uma figura, capaz de transferir o usuário para outro documento ou 
página através de um clique. Ligação entre documentos na Internet. 
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� UNIVALI (Universidade do Vale do Itajaí), ao acessar o site, clicar no link ensino 

e novamente no link “Chegou a minha vez”. Lá o jovem encontra uma página interativa e 

divertida com diversas informações: mapa das profissões, conhecendo a Univali, programa de 

visitas, laboratório 360º, onde estudar, sala Vip, e o Programa OPA. Destaca-se aqui o link: 

“OPA” (Opção Profissional por Área), este programa acontece anualmente com data pré-

determinada e a comunidade conhece a Instituição através de palestras, feira de profissões, 

visitas a laboratórios, relatos de experiências, bolsas de estudos para cursos de idiomas, torre 

de Bluetooth (redes pessoais sem fio), shows musicais, recepcionista virtual. 

� UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), no site da instituição, acessar o 

link comunidade, e logo o link visite a UFSC. Lá o jovem encontra informações a respeito do 

objetivo deste programa: organizar visitas a diversos setores como os núcleos, laboratórios, 

departamentos, cursos e outros setores da UFSC. Os alunos serão recebidos com atividades 

dinâmicas e interativas. Realizado com agendamento prévio e após preenchimento do 

regulamento para cadastro de visitas.  

Estas ações e/ou programas descritos favorecem ao jovem e a comunidade, a conhecer 

e aprofundar informações a respeito das possibilidades de atuação profissional, bem como da 

estrutura de funcionamento dos cursos e da IES pretendida ou escolhida para buscar 

desenvolvimento profissional. Entretanto, Uvaldo e Silva (2010) apontam que nas escolas as 

ações voltadas a OP são feiras ou fóruns de profissões, no qual profissionais vão à escola e 

apresentam suas profissões. Sabe-se que isso não resolve as questões da maioria dos alunos, 

além de alguns métodos de informação oferecida, ser questionável. Outro ponto em destaque 

mencionado pelos autores é que em algumas escolas particulares, psicólogos especializados 

em OP procuram auxiliar o estudante na escolha do curso superior, portanto atinge apenas a 

uma estrita classe social.  

Os autores citam uma pesquisa de Lehman acerca da evasão universitária, concluiu 

que 76% dos alunos que pretendiam abandonar seus cursos não refletiram sobre a escolha e 

mesmo não procuraram informações sobre o curso escolhido. Este estudo faz refletir o quanto 

há carência nos serviços de OP no decorrer do Ensino Médio. Na tentativa de fazer algo por 

estes jovens Uvaldo e Silva (2010, p.33) complementam, “Novos trabalhos de Orientação 

Profissional nascem da criatividade de alguns professores e orientadores, mas de forma 

isolada e assistemática, sendo realizados nessa escola em mudança, em um mundo que passa 

constantemente por transformações”. 
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O artigo de Lehman “Orientação profissional na pós-modernidade” publicado8 em 

2010, contribuiu para compreender as transformações e evoluções da OP no Brasil. A autora 

cita a palestra proferida por Oswaldo de Barros Santos (pioneiro na área no Brasil), no 

Instituto de Psicologia da USP em 1987, quando este menciona que a evolução da OP 

aconteceu em quatro estágios teórico-práticos, capaz de ajudar o indivíduo a escolher e 

prepará-lo para o ingresso no mercado de trabalho. Conforme o Quadro 02 os estágios 

aconteceram da seguinte maneira: 

 

Quadro 02. Estágios teórico-práticos da evolução da OP no Brasil 

 
1.  Informativo: Oferecia informações a respeito das profissões, suas perspectivas e exigências. 
 
 
2.  Psicométrico: Não atribuía tanta importância a realidade e a diversificação do mercado, mas 

valorizava as características pessoais para o sucesso em determinado campo profissional. O 
orientador, a partir da análise das funções exigidas em cada tipo de trabalho, avaliava inteligência, 
aptidões motoras e sensoriais, personalidade, além de definir qual a profissão mais adequada para o 
indivíduo. 

 
 
3.  Clínico: Enfatizava o papel ativo do indivíduo, atribuindo-lhe potencial e recurso para a 

autocompreensão e autodireção. O papel do orientador era facilitar o reconhecimento e o 
desenvolvimento do processo. 

 
 
4.  Político e Social: Incluía como fator relevante o contexto sociopolítico do processo de escolha 

profissional, para o qual convergiam complexas configurações sociais passadas, presentes e futuras 
(Lehman, 1988). 

 
Fonte: Lehman (2010, p.19). Adaptado e elaborado pela pesquisadora 
 

A autora ainda diz que, a partir da década de 1990, novos paradigmas e mudanças no 

cenário do mercado de trabalho atual de imprevisibilidade e incertezas, fizeram com que a OP 

também sofresse mudanças de paradigmas. Agora, os novos espaços de atuação da OP são 

destinados a adultos empregados, desempregados, aposentados, e não mais apenas a jovens ao 

final no ensino médio. A preocupação antes estava na transição entre escola e mercado de 

trabalho, fazendo o jovem ingressar no mercado de trabalho. Na atualidade a preocupação está 

em fazer o indivíduo sobreviver no mercado de trabalho a qualquer momento, quando este 

precisar (LEHMAN, 2010). Importante também destacar que na atualidade, o papel do OP é 

diferente em cada contexto: na escola, na empresa, com jovens inexperientes, com adultos 

                                                 
8 Publicação no livro “Orientação Vocacional Ocupacional”, das organizadoras: Rosane S. Levenfus e Dulce H. 
P. Soares. 
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experientes, populações que correm riscos constantes. Desta forma, Lehman (2010, p. 23) 

expõe, 

 

A Orientação Profissional deve dar maior ênfase não a teoria ou a técnica, 
mas a busca do desenvolvimento de aportes diferenciados, adequados a 
populações específicas, revelando modos mais sensíveis e abordar o 
problema da escolha profissional e subordinando-a ao diagnóstico que 
aponte qual teoria e qual técnica seriam mais relevantes no trabalho com 
essa ou aquela situação. 
 

 

Esta autora destaca os novos campos de intervenção da Orientação Profissional, os 

novos espaços de reflexão e os novos espaços possíveis de atuação do orientador profissional, 

que serão destacados no Quadro 03. 

 

Quadro 03. Novos espaços de Intervenção, Reflexão e Atuação da OP 
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- Escolarização como garantia de inclusão no mundo do trabalho  
(conscientizar que a inserção no mercado de trabalho depende do desenvolvimento educacional) 
 
- Orientação Profissional na Grade Curricular  
(A Lei de Diretrizes e Bases de 1997 determina 25% do currículo do ensino médio deve ser 
flexível. Assim, possibilita espaço para OP integrar a grade curricular, formalizando a 
responsabilidade da escola em lidar com esta temática) 
 
- Orientação Profissional em Cursinhos para a População de Baixa Renda 
(Auxilia este público na inserção no sistema universitário e vestibular. Também com informações 
gerais a respeito do mercado de trabalho, profissões, outros) 
 
- Criação de Centros de Carreira nas Universidades 
(Amparar universitários durante o curso evitando a desistência, e no auxilio a elaboração de 
projetos profissionais dos acadêmicos) 
 
- Orientação e Planejamento de Carreia 
(Consultorias especializadas em Planejamento de Carreia no meio Corporativo, ou Orientadores 
no meio Universitário) 
 
- Sindicatos e Órgãos de Classe 
( Cursos, palestras para seus associados com intuito de qualificação) 
 
- Desemprego e Grupos de Reflexão de Inclusão Social 
( Espaços junto a Secretaria do Trabalho no atendimento a população desempregada) 
 
- Políticas Públicas 
(Preparação através de treinamentos para novas funções uma parcela da população, para 
ingressar ou voltar ao mercado em áreas extintas. Também programas de estágios para estudantes 
do ensino médio desenvolver competências necessárias para inserção no mercado de trabalho) 
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    Destaca-se a iniciativa do Fórum de Políticas Publicas em Orientação Profissional, o 
qual visa a congregar profissionais da área de Orientação Profissional na elaboração de 
propostas e estratégias, com o objetivo de sensibilizar os governantes em relação a necessidade 
de desenvolvimento e da implementação dos projetos de orientação profissional junto as mais 
diferentes populações. 
     
    A criação de um espaço no qual os profissionais possam discutir seus projetos passados, 
presentes e futuros, e resgatar a possibilidade de vinculação social tem sido uma experiência de 
importância fundamental. 
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- Programas de TV 
(Existem canais pagos na televisão que transmitem programas semanais de informação 
profissional) 
 
- Orientação Profissional pela Internet 
(Nos sites brasileiros encontram-se informações sobre profissões e teste vocacionais. Já a 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC, vem desenvolvendo um modelo de 
atendimento não presencial por meio da internet, e os resultados ainda não foram divulgados) 
 
- Publicações de autoajuda 
(Mercado em expansão, os livros tem como ponto de partida a ideia de que é necessário tomar 
contato com a própria historia profissional para poder mudar o rumo dela. Parte do princípio de 
que, se entendemos o nosso modo de funcionamento, podemos modificá-lo de forma racional, 
por meio da aprendizagem de novos modelos de atuação. Também segue o principio que o 
indivíduo é o único responsável por estar ou não trabalhando). 
 

Fonte: Lehman (2010, p.27-29). Adaptado e elaborado pela pesquisadora 
 

Enfim, diante destas novas possibilidades de atuação da OP, os profissionais deste 

segmento precisam estar preparados para lidar com as mais diversas situações, principalmente 

porque o valor do trabalho não é mais visto como antigamente. Como afirma Lehman (2010, 

p.29) “Precisamos conhecer (e até tentar prever) as condições futuras da profissão escolhida e 

ter em mente a realidade da educação e da economia do Brasil – o que parece ser utópico, pois 

as condições de trabalho são dispares em nosso país, tanto em nível técnico quanto 

educacional”. A pesquisadora Dulce Helena Penna Soares, estudiosa no campo da orientação 

profissional, em seu livro “O que é escolha profissional”, ressalta “A orientação profissional é 

um trabalho que leva você a tomar contato consigo mesmo, conhecer-se um pouco melhor, 

saber descobrir quais valores, interesses, motivações e potencialidades podem ser 

desenvolvidas no trabalho escolhido” (SOARES, 2009, p.61). 

Sabe-se através de pesquisas, como será exposto na seqüência deste estudo, além do 

indivíduo se deparar com um momento difícil de escolha ele ainda sofre diversas influências. 

Muitas vezes influências positivas ou até mesmo negativas, através de familiares, pares, 

amigos, ambiente de trabalho, informações do mercado de trabalho, enfim, das mais diversas 

formas o jovem pode ou deve ser influenciado. Neste momento, seria de extrema importância 
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o papel da OP na tentativa de esclarecer ou clarificar todas as informações, que permeiam a 

mente dos indivíduos diante da escolha profissional. 

 

1.5 INFLUÊNCIAS NA ESCOLHA PROFISSIONAL DOS JOVENS 

 

É comum nos discursos dos jovens durante o processo de escolha profissional relatos 

referentes às influências sofridas antes, durante e até mesmo após terem feitos suas escolhas. 

Na análise dos dados da pesquisa em questão, o eixo temático “Influência na Escolha 

Profissional e Acadêmica”, foi possível identificar as influências tanto na escolha do trabalho 

atual exercido pelos jovens pesquisados, como também as influências no momento da escolha 

pelo curso de graduação. Evidências como estas também podem ser vistas em pesquisas sobre 

a temática, bem como nos resultados deste estudo que apontam as principais influências no 

momento em que os jovens na atualidade estão centrados na escolha profissional. 

 

É necessário que se considere a trajetória que o jovem vem realizando, as 
variáveis psicológicas, afetivas, sociais e econômicas presentes em seu 
processo; porém, o fator crucial para a definição profissional é o modo 
como a pessoa se posiciona frente a todas essas variáveis, ou seja, o que ela 
faz disso, como se apropria das influências e para que futuro escolhe se 
lançar. (SCHEIBE citado por LEVENFUS; NUNES, 2010, p. 39) 
 

 

Neste sentido, apresentar-se-á as principais influências relacionadas à escolha 

profissional evidenciadas nos resultados da pesquisa em questão: “gosto” ou “identificação” 

pela área escolhida, estar “certo” e “decidido” quanto a área escolhida, áreas em destaque no 

“mercado de trabalho”, influências dos “pais, amigos, pares”. Um material que auxiliou este 

tema de investigação foi o estudo realizado por Levenfus e Nunes (2010) com o título 

“Principais temas abordados por jovens vestibulandos centrados na escolha profissional”. No 

caso os jovens expõem no momento da escolha profissional o fato de “gostar” da área como 

um ponto importante na decisão pelo segmento da futura profissão, ou seja, o que ele quer ser 

de acordo com seus interesses e do que gosta de fazer.  

Já outros jovens eliminam profissões, aquelas que nos seus discursos aparecem como 

“jamais me vejo fazendo isso”, para então definir uma área de atuação daquelas que restaram. 

Levenfus e Nunes (2010, p. 40) explicam “Embora seja difícil a tarefa de escolher, o jovem 

bem preparado é capaz de fazê-lo mediante o balanceamento maduro entre os prós e contras 

implicados na tomada de decisão sobre essa ou aquela ocupação”. A maior preocupação ou 
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medo dos jovens está na possibilidade de fazer suas escolhas de maneira equivocada. “De 

forma geral, os medos referem-se a errar na escolha e ser infeliz e a ter de mudá-la”, relatam 

Levenfus e Nunes (2010, p. 41). As autoras também apontam as pressões internas e externas, 

como capazes de contribuir para dificultar a tomada de decisão, sendo que evidências podem 

ser vistas em pesquisas referente à evasão nas universidades por abandono ou troca de curso. 

Outro fator importante considerado pelos jovens no momento da escolha profissional é 

a situação do mercado de trabalho. Porém, o jovem deve primeiro estar ciente da realidade em 

que vive. Estar atento também que a inserção no mercado não depende de indicações de 

pessoas influentes ou de escolher apenas os segmentos que estão em alta no mercado. Este 

deve se preocupar com suas aptidões, competências e esforços pessoais para conseguir a 

inserção almejada. Levenfus e Nunes (2010, p.43) esclarecem “Diante deste quadro, o 

mercado que rege as relações sociais de produção exige profissionais que saibam aprender, 

estejam abertos ao novo, sejam capazes de pensar seu próprio fazer e que façam de forma 

coletiva”. 

Estudos realizados por Soares, Sestren e Ehlke (2002), indicam que a percepção 

demonstrada pelos jovens acerca do mercado de trabalho, por muitas vezes, foi decisivo na 

sua escolha profissional. Diante de todas as transformações observadas ao longo das décadas 

no mundo do trabalho, consequentemente acarretaram alterações na relação entre as pessoas e 

seu trabalho, fazendo refletir sobre a importância desta temática no processo de Orientação 

Profissional. Neste sentido, as autoras (p.258) dizem, “Surgem regularmente novas profissões 

e outras são extintas ou reformuladas; as novas tecnologias, avanços na comunicação, crises 

econômicas, desemprego e crescente concorrência são questões importantes que também 

pesam na escolha de uma profissão”. Profissões passam a ser desvalorizadas e outras acabam 

se destacando em decorrência desta transformação. Portanto, como reforçam os autores, cabe 

aos profissionais de OP alertar os jovens da realidade que os cercam. conscientizá-los da 

importância de escolher uma profissão, não apenas levando em conta o mercado de trabalho, 

mas outros aspectos como a sua potencialidade e seus interesses. 

A informação ou falta de informação a respeito de si e do mundo do trabalho, podem 

ser fatores que propiciem a tomada de decisão assertiva ou errônea, no momento de escolha 

profissional. Diante da gama de profissões divulgadas aos jovens, em geral, é restrito o 

conhecimento a respeito de cada uma destas possibilidades. Buscam muitas vezes com 

familiares, amigos, namorados, professores, ou seja, indagam pessoas próximas opiniões a 

respeito das possibilidades que o mundo do trabalho disponibiliza. Soares (2009, p. 63) 

complementa “Muitas vezes, o jovem deixa de estudar a profissão de seu interesse por não 
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saber da existência do curso ou por não conhecer as suas chances de trabalho no futuro. Na 

maioria dos casos, a falta de informação é causa de uma má escolha!” 

Na opinião de Bohoslalavsky referenciado por Levenfus e Nunes (2010, p.45) é “[...] a 

informação é uma condição necessária para a escolha, mas não suficiente”. Este é um alerta 

para aqueles profissionais que, durante muito tempo acreditavam que apenas proporcionar 

informações aos jovens estes estariam preparados para tomarem suas decisões. 

Escolher por identificação também é uma característica da juventude, como admite 

Ferreira citado por Levenfus e Nunes (2010, p.49) que, “aponta que as qualidades e as 

preferências dos adolescentes estão relacionadas às identificações feitas com familiares, 

professores ou amigos que parecem responder as suas aspirações mais profundas”. Neste 

sentido, Neiva (APUD, LEVENFUS E NUNES, 2010, idem) ressalta que, “é comum o 

adolescente desejar desempenhar a mesma profissão de alguém com quem estabeleceu 

vínculo positivo”. 

Finalmente, serão relacionadas às principais influências que os jovens consideram no 

momento da escolha ou decisão da futura profissão. “As influências, explícitas ou sutis, 

existem e devem ser consideradas. É importante que sejam conscientes, pois, as conhecendo, 

o indivíduo pode utilizá-las de forma positiva e construtiva, selecionando-as e adequando-as a 

seus próprios desejos e valores”, salientam Levenfus e Nunes (2010, p.46). Segundo as 

autoras, os maiores influenciadores na vida dos jovens são os pais, quando deixam claro suas 

preferências e enumeram profissões sonhadas para seus filhos.  

A pesquisa de Santos (2005) procurou verificar as percepções dos adolescentes quanto 

à influência da família e de terceiros na escolha profissional. Percebeu que o jovem no 

momento de escolha considera o conhecimento que tem de si mesmo, o conhecimento de 

projeto dos pais, a identificação e o sentimento de pertencimento à família, o valor dado às 

profissões pelo grupo. Neste sentido, “a escolha profissional é uma oportunidade de provar 

lealdade à família e de cumprir com a sua missão não apenas individual, mas familiar” 

(SANTOS, 2005, p. 59). Neste sentido, Soares (2002, p. 78) complementa “A expectativa dos 

pais em relação ao futuro dos filhos vai além da escolha profissional, dá-se em todas as áreas 

de realização humana”. Os pais esperam que os filhos estudem o ensino superior, adquiram 

status social, formem uma família, conquistem um bom emprego, enfim, tenham realização 

pessoal e profissional.  

Importante destacar que, muitas vezes no desejo da família em ajudar o jovem na sua 

escolha, acaba por deixá-lo mais indeciso e confuso, podendo ate prejudicar seu futuro 

profissional. Destaca Soares (2002, p.81) “O jovem sabe que os pais querem o melhor para 
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ele, mas isso pode acabar por confundi-lo e limitá-lo ainda mais, em vez de abrir-lhe 

caminhos para pensar”. Mas, cabe destacar que outros jovens podem também ser 

influenciados por amigos, professores, outros familiares, ou até mesmo um tipo de influência 

que podemos chamar de cara de, ou seja, porque pessoas próximas ao jovem disseram que ele 

tem cara desta ou daquela profissão: será isso possível? Enfim, as pesquisas realizadas por 

Soares, Sestren e Ehlke (2002, p.260) evidenciam que “As principais informações, obtidas 

pelos jovens acerca das profissões e das atividades referentes a elas, são realizadas através da 

escola, dos meios de comunicação, destacando-se a televisão, e as relações familiares”. 

Quanto à influência da escola, neste momento da pesquisa pretende-se responder a seguinte 

questão: os professores são capazes de influenciar os jovens? 

 

1.6 INFLUÊNCIA DOS PROFESSORES NA VIDA DOS JOVENS 

 

Na tentativa de responder a questão acima e colaborar com informações para este 

estudo, apresentar-se-á que o professor não tem apenas um papel importante na comunidade 

acadêmica, mas sim diferentes e importantes papéis para a formação de profissionais 

competentes e cidadãos responsáveis no exercício de suas profissões. O momento em que o 

jovem escolhe o curso superior, e quando procura informações a respeito das oportunidades 

no mercado de trabalho são condições que mostram a preocupação do jovem com o exercício 

de uma profissão. Como também, no momento em que assume a responsabilidade por esta 

escolha, seja ela feita consciente ou não, e até mesmo através das mais diversas influências. 

Neste sentido, Dias e Soares (2009, p. 41) argumentam,  

 

Tais situações de escolha se relacionam com a busca por compreender o 
modo como os jovens tecem percepções sobre o futuro e as articulam com o 
seu modo de vida. Essas verdades iniciais da escolha profissional 
direcionam as outras escolhas de estilo de vida quando adultos. 
 

 

As autoras ainda reforçam que nesta dimensão das escolhas o jovem se depara e 

mantém contato com modelos de profissionais, exemplos, seus pais, amigos, vizinhos, 

professores, entre outros. Pesquisas retratam que professores e educadores têm um papel 

importante na vida dos jovens, de uma maneira singular acabam influenciando a trajetória de 

vida e de carreira. “Os valores de tais modelos de referências implicam diferenças entre os 

alunos que iniciaram o curso superior e, agora na saída para o mercado de trabalho, estão 
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seguros, e outros que realizaram inseguros o percurso universitário”, afirmam Dias e Soares 

(2009, p. 41-42). 

Um dos papéis do professor é criar e elaborar aulas, dentro e fora do espaço de sala de 

aula, como exemplos em laboratórios, ao ar livre, fábricas, enfim, desde que estes “novos” 

locais estejam apropriados para o aprendizado e envolvam a realidade profissional do aluno e 

professor. Neste sentido Masetto (2010) diz que esta maneira de aprendizado diferenciado, 

além de motivador e instigante para o exercício da docência permite simular situações reais 

relacionando teoria e prática. Saber ensinar, segundo Pimenta e Anastasiou (2010) não basta 

apenas à experiência e conhecimentos específicos, como também se faz necessário os saberes 

pedagógicos e didáticos. Desta maneira, convém destacar a preocupação, tanto do professor, 

como das IES em investir no desenvolvimento ou aperfeiçoamento docente. 

A sala de aula no ensino superior é um espaço físico com determinado tempo, neste 

acontecem transmissões de informações, conhecimentos e experiências das mais variadas 

formas, desde exposições orais, slides, leituras, como também a utilização de recursos 

didáticos (estudo de caso, dinâmicas de grupo) ou áudio-visuais (filmes, vídeos) que 

possibilitam a aquisição de conhecimento de forma criativa e diferenciada. Masetto (2010, p. 

12) nos ensina “[...] sala de aula é espaço e tempo no qual e durante o qual os sujeitos de um 

processo de aprendizagem (professor e alunos) se encontram para juntos, ora professor e 

alunos, ora alunos e alunos, ora alunos individualmente realizarem uma série de atividades (na 

verdade, interatividades)”. 

A finalidade de realizar aulas diferenciadas, motivadoras e com uso de tecnologias, 

condizem com o perfil de um profissional que o mercado de trabalho hoje espera. Masetto 

(2010, p. 14) reforça que este formato de aulas “[...] ao mesmo tempo que chamam o aprendiz 

para um trabalho, que demanda esforços pessoais, despertam nele incentivo e ânimo que 

provocam a motivação necessária para sua formação profissional”. Outro papel importante do 

professor, segundo o autor, é permitir no espaço de sala de aula favorecer e estimular a 

discussão, estudo, pesquisa, debate e enfrentamento, ou seja, situações estas que os jovens 

irão vivenciar na sua interação com o mundo real. Lima (2007, p.65) diz, 

 

Assim, é importante não apenas que o professor possa estabelecer uma 
relação afetiva positiva com seus alunos, mas também que tenha uma 
relação afetiva favorável com sua própria atividade profissional e com o 
curso realizado. Pode-se assinalar, então, que a escolha profissional 
realizada pelo professor influencia ou tem reflexos na escolha profissional 
do aluno. 
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Masetto (2010) sugere dicas de como criar um relacionamento favorável em sala de 

aula no ensino superior: promovendo a participação em diversos momentos e situações de 

aula; valorizar a experiência e a contribuição dos participantes; explicitar o significado do que 

se propõe para aprender; definir claramente objetivos e metas; estabelecer recursos 

adequados, eficientes e avaliáveis; criar um sistema de feedback contínuo. Assim, o autor 

ressalta (2010, p. 184), a profissão Professor “[...] se apresenta como uma atividade de um 

profissional que precisa levar em consideração vários aspectos antes de se encontrar com seus 

alunos”.  

Em síntese, Pimenta e Anastasiou (2010, p.98-9) identificam três grandes desafios 

contemporâneos da Educação: 

- sociedade da informação e sociedade do conhecimento: rápido e fácil acesso as informações 

no mundo, pode fazer com que a instituição escolar não se torne atrativa aos jovens. Como 

exemplo a instalação do Telensino. 

- sociedade da esgarçadura das condições humanas: múltiplas formas de violência, 

concentração de renda na mão das minorias, destruição da vida pelas drogas, destruição do 

meio ambiente, destruição da relação interpessoal.  

- sociedade do não emprego e das novas configurações de trabalho: preparar os jovens para o 

mundo do trabalho do qual exige destes, novas competências compatíveis com as novas 

configurações do processo produtivo. 

Notícias em jornais ou televisão apresentam e mostram conteúdos que fazem parte da 

realidade da consciência profissional de qualquer cidadão, fatos que não podemos negar. 

Lisboa (2000, p.14) ainda destaca, “Em síntese, vivemos num tempo que parece marcar um 

momento de perda – do que nos fomos – ao mesmo tempo, que de incerteza- do que talvez 

possamos vir a ser”. Finaliza a autora sua reflexão expondo que é contraditório, mas ao 

mesmo tempo em que presenciamos avanços tecnológicos, estamos longe de avançar em 

valores éticos e humanizadores. 

 

1.7 REVISÃO DE LITERATURA EMPÍRICA 

 

Apresentar-se-á, neste item, os estudos empíricos referente a temática Escolha, 

Orientação profissional e Juventude. A busca de informações foi realizada a partir do banco 

de dados das bibliotecas de Universidades, Scielo, BDTD (Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações), site da ABOP (Associação Brasileira de Orientação Profissional), e demais 

fontes que fornecem informações fidedignas sobre os assuntos em questão.  
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Foram encontrados diversos materiais sobre o tema analisado, dentre eles artigos, 

testes e dissertações. Porém, foi necessária a realização de um filtro, no que diz respeito ao 

público pesquisado: neste caso foram selecionadas apenas pesquisas relacionadas à Juventude 

Universitária como sujeitos de pesquisa. Portanto, serão apresentadas na seqüência 

investigações consideradas pela pesquisadora como as mais relevantes na estruturação deste 

estudo. Nestas investigações se evidenciou os avanços e as lacunas que possibilitaram traçar o 

objetivo de analisar os fatores que determinaram a escolha profissional de jovens 

universitários e sua visão a respeito da Orientação Profissional, no sentido de identificar em 

que medida a Orientação Profissional utilizada contribuiu na escolha profissional destes 

jovens. 

Após o filtro destas pesquisas foram selecionadas quatro (4) dissertações, em que seus 

resultados fortalecerem a intenção desta pesquisa em verificar se a Orientação Profissional 

utilizada pelos jovens contribuiu na escolha profissional, bem como o grau de satisfação ou 

insatisfação neste processo. Estes materiais foram elaborados para Programas de Pós 

Graduação das áreas de Psicologia e Educação no Brasil, no período entre os anos de 2003 a 

2010. Nas duas primeiras dissertações os sujeitos de pesquisa são jovens estudantes do ensino 

médio, já as outras duas dissertações os sujeitos são jovens universitários. Pretende-se 

apresentar um resumo destas pesquisas, metodologia e resultados com a finalidade de reforçar 

a importância da presente pesquisa.  

A dissertação de Bueno (2009), sob o título “Grupo de Orientação Profissional para 

jovens: uma proposta fenomenológica” tem como objetivos descrever e compreender a 

experiência e sentimentos de adolescentes frente a etapa de vida em que se espera que 

escolham uma faculdade. A pesquisadora é Psicóloga e Orientadora Profissional, e a partir de 

sua experiência de vida procurou nesta dissertação fazer um estudo exploratório do potencial 

do grupo fenomenológico em relação à escolha profissional. Realizou uma conversa não-

diretiva com um grupo de jovens interessados, deixando-os a vontade para falar sobre suas 

vivências relacionadas à decisão profissional. 

Bueno (2009) adotou como metodologia o estudo de caso com cinco (5) jovens do 

gênero feminino, cursando ou recém concluído o ensino médio (3º. Ano), que pretendiam 

prestar o vestibular e manifestassem interesse em participar deste grupo de reflexão. A 

pesquisadora não conseguiu heterogeneidade, pelo fato dos jovens de gênero masculino não 

demonstrarem interesse na participação. A pesquisa qualitativa fenomenológica propõe 

investigação com poucos participantes e possibilita a exploração ampla de suas experiências. 
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Neste estudo de caso a pesquisadora promoveu cinco encontros de noventa minutos, e 

seu papel foi apenas de facilitadora, no qual lançava perguntas abertas e deixava o grupo a 

vontade para expor seus conceitos e experiências. A forma de registro de informações 

aconteceu através da técnica Versão de Sentido, assim ao final de cada encontro os integrantes 

escreviam de próprio punho um breve resumo desta vivência. Ao final realizou discussões a 

partir das transcrições destas narrativas e elaboração das categorias de análise dos dados. 

Trazem neste estudo de caso as seguintes informações nas considerações finais: cada 

integrante lida de maneira diferente a respeito de suas escolhas profissionais, mas todas 

demonstram momentos de insegurança, dúvidas e pressões. Foi importante esta experiência de 

orientação profissional, porque possibilitou este grupo de jovens ampliarem o conceito de si 

próprias, maior capacidade para administrar sentimentos, expressar o que gosta e não gosta, e 

estar livres e encorajadas a fazer escolhas e assumir suas opções.  

Ao final verificou que as participantes buscaram com mais ênfase o conhecimento 

pessoal do que informações sobre carreiras ou características de personalidade. Sendo assim, 

reforça a importância de grupos em orientação profissional não-diretivo nas escolas ou em 

cursos preparatórios de vestibulares, com intuito de proporcionar aos jovens conversar sobre 

escolha profissional “sem censuras”. Uma lacuna observada nesta pesquisa foi que não 

apresenta os outros serviços de OP que foram utilizados ou procurados pelo jovem e se estes 

serviços resultaram em satisfação ou insatisfação. 

Outra dissertação importante focada na temática desta pesquisa foi o estudo realizado 

por Hirt (2010) com título “Análise das expectativas dos jovens sobre escolha profissional e 

orientação profissional numa escola pública de ensino médio”. O objetivo foi de compreender 

e analisar as expectativas dos jovens do terceiro ano no ensino médio de uma escola pública 

no município de Balneário Camboriú – SC acerca da escolha profissional e propor 

futuramente um serviço extracurricular de orientação profissional. 

O objeto de estudo da pesquisa ora apresentada está relacionado com a formação da 

pesquisadora que é em Psicologia, como também outras experiências anteriores em OP que 

foram fatores que contribuíram para a realização desta dissertação de mestrado. A autora 

investigou as expectativas dos jovens neste processo de escolha profissional; se a educação 

pode contribuir com os jovens no momento da escolha, pois, segundo a pesquisadora a rede 

privada conta com este tipo de apoio, já a rede pública não. Pretendeu com este estudo 

proporcionar aos profissionais de OP um diagnóstico para ajudar a elaborar as políticas 

públicas municipais. Esta investigação adotou a abordagem qualitativa com coleta dados 

através de questionário semi-estruturado com perguntas abertas e fechadas. Os sujeitos de 
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pesquisa foram 99 jovens alunos entre 15 e 22 anos de idade. No tratamento dos dados 

utilizou-se análise descritiva e interpretativa com o método análise de conteúdo. Depois de 

realizada a pesquisa, Hirt (2010) elaborou uma palestra como forma de devolutiva para a 

escola e alunos sobre OP, na qual foram abordados conteúdos pertinentes de interesse dos 

sujeitos.  

Os resultados deste estudo apontam que a maioria dos jovens: residem com seus 

familiares; trabalham e estudam simultaneamente; o trabalho é na informalidade, mesmo 

assim estão satisfeitos, entretanto, têm expectativas relacionadas à qualidade de vida e não 

pretendem permanecer neste tipo de emprego. Os principais fatores que interferem na escolha 

profissional dos jovens foram: salário, conciliar satisfação pessoal e mercado de trabalho. As 

principais influências na escolha profissional conforme a pesquisa: nada influencia a escolha 

(demonstram com isso necessidade de reflexão e consciência das pressões do meio), em 

segundo lugar a família como influenciadora na escolha dos jovens.  

Os sentimentos em relação à futura profissão, os resultados apontam para certa 

insegurança, dúvidas, necessitam de tempo para refletir, sentimentos estes que permeiam a 

vida dos jovens nesta fase da vida. Porém, a maioria deles estão cientes da importância em 

refletir sobre as futuras profissões, as exigências do mercado de trabalho, habilidades, gostos 

e interesses, bem como conhecer suas potencialidades e limites. Portanto, a pesquisadora traz 

como resultados: a maioria dos jovens não tem conhecimento a respeito dos serviços de OP 

disponíveis, porém acreditam que estes serviços podem auxiliar no momento da escolha 

profissional; gostariam de participar caso a escola proporcionasse serviços de OP, desde que 

fossem oferecidos em horário escolar. A maioria dos jovens também relata que a educação é 

importante e contribui com conhecimentos acerca do mercado de trabalho e oportunidades, 

além de qualificá-los a fazer parte da sociedade. A maioria dos jovens procuram manter-se 

atualizado e informado quanto às profissões e mercado de trabalho através da internet, bem 

como através dos amigos e familiares. 

Ainda foi possível perceber na pesquisa de Hirt (2010) como a maioria dos jovens 

acompanha as variações no mercado de trabalho: por meio dos cursos universitários em 

destaque relacionados às oportunidades de emprego, o oferecimento de vagas para setores em 

evidência, e finalmente estar atentos as crises e seus efeitos no mercado de trabalho. Portanto, 

na opinião deles para conseguir uma oportunidade de trabalho o principal requisito é a boa 

qualificação profissional, ou seja, a importância da escolha do curso de graduação. A 

principal expectativa do jovem quando questionado sobre futuro profissional é encontrar uma 

ocupação que ao mesmo tempo proporcione realização pessoal e um salário condizente.  
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As considerações finais de Hirt (2010) reforçam a relevância da educação na vida dos 

jovens que se encontram no momento da escolha profissional, também conclui que serviços 

de OP na escola, no decorrer do ensino médio, são capazes de auxiliar neste momento de 

indecisão, visto que estão se aproximando do vestibular. Outro fator importante é o papel dos 

professores em contribuir e auxiliar durante as aulas, esclarecendo dúvidas e anseios dos 

jovens alunos do ensino médio com relação às profissões e oportunidades no mercado de 

trabalho. Esta dissertação avança em vários aspectos, mas a lacuna apresentada no estudo 

estaria em ultrapassar a visão dos alunos do ensino médio e ver a percepção dos alunos 

universitários, conforme se pretende nesta dissertação.  

A dissertação de Vilela (2003) com o título “Significado do Trabalho e Escolha 

Acadêmico-Profissional: um estudo com universitários primeiranistas” pesquisou pessoas 

recém-ingressas em cursos de graduação, teve como propósito analisar as relações entre o 

significado atribuído por elas ao trabalho e a escolha acadêmico-profissional realizada, 

expressa pela escolha do curso. O pesquisador em questão atua na área da Psicologia 

Organizacional e do Trabalho, como também é professor universitário.  

A pesquisa aconteceu a partir de um estudo de campo com pessoas matriculadas no 

primeiro ano de dezesseis (16) cursos de graduação comuns, em duas Instituições de Ensino 

Superior, uma pública e outra privada, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Os sujeitos 

de pesquisa foram 921 acadêmicos entre 17 e 52 anos de idade. Para obter informações foi 

utilizado inicialmente um questionário semi-aberto para reunir dados a respeito do processo 

de escolha acadêmico profissional; na seqüência outro questionário fechado contendo 

questões sobre a importância do trabalho; logo outro questionário fechado referente ao 

significado atribuído ao trabalho; e de uma ficha sóciodemográfica semi-aberta para coleta de 

dados pessoais. O tempo médio de aplicação durou cerca de 60 minutos.  

Após checagem e eliminação dos instrumentos que continham erros de preenchimento 

ou omissões, o pesquisador registrou todas as informações coletadas nos instrumentos, em um 

banco de dados SPSS (Statistical Package for Social Science) que possibilitou análises 

estatísticas para caracterizar a amostra e responder a questão de pesquisa: Existem relações 

entre o significado atribuído ao trabalho por pessoas recém-ingressas numa instituição de 

ensino superior e a escolha de um curso universitário?  

Vilela (2003) sistematizou as seguintes informações: a maioria dos primeiranistas 

aponta como primeira opção a realidade sócio-profissional como influência na sua escolha 

acadêmica-profissional, ou seja, preocupam-se com a realidade do mercado de trabalho, a 

realidade das profissões e aspectos como status e reconhecimento social. Como segunda 
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opção as características pessoais, habilidades, atitudes, valores, interesses, aptidões e 

percepções no preparo do vestibular.  

Ressalta também que as pessoas têm chegado cada vez mais jovens ao momento da 

escolha do curso de graduação, e geralmente com um nível de maturidade que se constitui 

num elemento que dificulta uma escolha consciente. É possível compreender que a escolha 

acadêmica-profissional possa gerar conflitos, como também a ansiedade no momento desta 

escolha em procurar opções que possibilitem status e boas probabilidades, podem acarretar no 

futuro insatisfação da sua escolha e, consequentemente culmine novos conflitos. Portanto, o 

pesquisador sugere que a intervenção profissional no momento da escolha acadêmico-

profissional precisa além de ser informativa estar relacionada à saúde evitando futuras 

insatisfações. 

Outro ponto importante destacado pelo pesquisador no processo de escolha 

acadêmico-profissional são os significados atribuídos ao trabalho que apresentam um 

relacionamento frágil com a definição do curso universitário das pessoas, ou seja, esta relação 

frágil pode justificar a falta de contato dos acadêmicos com a realidade do mundo do trabalho 

que, muitas vezes, pode ocorrer com os jovens, sendo um fator dificultador da possibilidade 

de uma decisão mais consciente. Este estudo mostra que os jovens não deixam de se 

preocupar com o mercado de trabalho, entretanto, deixa de apontar se a profissão escolhida 

está de acordo com seus interesses e habilidades conforme se verificará na presente 

investigação. 

Outra dissertação relevante relacionada a este estudo é de Veriguine (2008), com o 

título “Autoconhecimento e informação profissional: implicações para o processo de planejar 

a carreira de jovens universitários”. O principal objetivo do estudo foi compreender as 

implicações do autoconhecimento e da informação profissional sobre o curso escolhido para o 

processo de planejar a carreira dos jovens universitários entrevistados, alunos da disciplina de 

Orientação e Planejamento de Carreira na UFSC. Tal disciplina foi criada em 2003 nesta 

universidade, passou nestes anos por algumas modificações de ementa, e atualmente é 

composta por dois créditos semanais, oferecidas a todos os acadêmicos de graduação, em 

especial aqueles que estão no último ano do curso escolhido. 

O objetivo principal da disciplina é auxiliar o jovem formando a elaborar um plano de 

carreira, tendo em vista sua futura atuação profissional e a inserção no mercado de trabalho. 

Para atingir esses objetivos, os professores responsáveis são necessariamente especialistas em 

Orientação Profissional e exclusivos dessa matéria. Os participantes deste estudo de caso 

foram sete (7) jovens universitários, cinco homes e duas mulheres com idades entre 22 e 29 
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anos. Os critérios para escolha dos sujeitos foram: matrícula em algum curso de Graduação na 

UFSC; matrícula a e frequência na disciplina de OP e Planejamento de Carreira; penúltimo ou 

ultimo ano de graduação; interesse em participar da pesquisa.  

O instrumento de coleta de dados utilizado por Veriguine (2008) foi entrevista 

individual semi-estruturada, com perguntas abertas e fechadas. O roteiro de perguntas foi 

estruturado com base em cinco principais eixos: 1) dados gerais de identificação dos sujeitos; 

2) informações a respeito da disciplina; 3) perguntas sobre o planejamento de carreira; 4) 

perguntas sobre o autoconhecimento, a informação profissional e a possível inserção no 

mercado de trabalho.  

A pesquisadora tomou cuidados como fazer pequenos registros no próprio formulário 

de entrevista, como também gravou as falas dos sujeitos. Todo este material coletado foi 

transcrito na íntegra pela pesquisadora e por outras duas pessoas contratadas especialmente 

para realizar essa tarefa. Para análise destes dados, o método escolhido foi análise do 

conteúdo. O material foi sistematizado e classificado segundo as recorrências e os padrões 

observados nas falas dos sujeitos, em categorias significativas, para posteriormente sofrer as 

devidas interpretações. A metodologia utilizada nesta pesquisa se assemelha a este estudo.  

Finalmente Veriguine (2008) após análises e discussões verificou que, na opinião dos 

jovens planejar a carreira é importante para ter autoconhecimento e também conhecer quais as 

demandas do mercado de trabalho; apresentaram idéias vagas e idealizadas a respeito da 

entrada no mundo do trabalho, portanto esperam ter mais clareza das possibilidades quando 

vivenciarem as experiências práticas da profissão que escolheram. Também evidenciou que os 

jovens que vivenciaram um maior número de atividades práticas ligadas à profissão que 

escolheram, foram aqueles que melhor estruturam um planejamento de carreira. Enquanto os 

jovens que nunca vivenciaram a experiência prática relacionada ao curso universitário, foram 

aqueles que apresentaram maiores dúvidas sobre futuro, pensando até em realizar outro curso 

universitário.  

Esta é a visão dos jovens que estão no último ano da graduação, sendo assim a partir 

desta lacuna, pretende-se na pesquisa em questão investigar jovens que estão iniciando o 

curso de graduação e que tiveram experiência com OP, antes da escolha do curso e não 

durante. Com relação à disciplina de Orientação e Planejamento de Carreira, mostrou-se como 

uma intervenção eficiente e condizente com a estrutura organizacional dos cursos de Ensino 

Superior. Esta disciplina possibilitou um espaço para refletir, amadurecer e tomar decisões 

profissionais. Importante também ressaltar o papel do orientador profissional, que precisa 

buscar conhecimentos interdisciplinares e compreender plenamente as transformações que 
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estão ocorrendo no mundo do trabalho, e não pode ser um simples reprodutor da ideologia 

neoliberal. 

Foi também de extrema relevância para esta revisão de literatura, o levantamento 

realizado por Corrochano et al. (2008) com o título “Jovens e trabalho no Brasil: 

desigualdades e desafios para as políticas públicas” 9. O principal objetivo deste projeto foi 

identificar as principais mudanças e desafios no processo de inserção dos jovens no mundo do 

trabalho. Também possibilitou traçar um panorama nacional da atual condição juvenil nos 

mercados de trabalho formal e informal, e verificar os avanços e limites presentes nas ações 

desenvolvidas pelo poder público. A partir dos resultados as autoras afirmam que o trabalho é 

a questão central para os jovens brasileiros, sendo que a grande maioria está trabalhando ou 

em busca de emprego. Outro dado importante com relação aos estudos as autoras 

evidenciaram que, 

 

A maioria freqüenta ou freqüentou a escola, fato que confirma o processo 
de universalização do ensino em andamento no país. Porém, o acesso à 
escola pública não tem sido acompanhado pela qualidade do ensino, cujas 
conseqüências podem ser constatadas nos casos de incompatibilidade idade-
série. A maior parte dos jovens ingressa na escola, mas a abandona antes de 
concluir o ensino básico. Alguns retornam mais tarde, mas nem sempre 
completam os estudos. Muito poucos concluem os ciclos na idade prevista. 
(CORROCHANO ET al., 2008, p. 58) 
 

 

Os programas e ações públicas dirigidas a juventude, Corrochano et al. (2008) 

mencionam que é um fenômeno recente na sociedade brasileira, explorado a partir da década 

de 1990. Justifica-se a não abundância de literatura científica a respeito desta temática. As 

análises realizadas até o momento em determinadas pesquisas apontam características comuns 

como: problemas nas formas de implementação dos programas relacionados aos jovens; ou 

como fazer o jovem enfrentar a situação de desemprego. 

Já no campo das políticas relacionadas aos direitos de educação, na última década 

houve avanços significativos através dos diversos programas oferecidos a este público como 

exemplo o ProJovem (criar condições para inserção, reinserção e permanência do jovem no 

sistema de ensino) e ProUni (acesso de jovens de baixa renda ao ensino superior). Porém, 

estes programas apresentam caráter pontual de tempo e público determinado. Afirmam que 

estas ações não consideram “[...] diversidade de relações que a heterogeneidade do segmento 

                                                 
9 Disponível nos sites da Ação Educativa (www.acaoeducativa.org) e do Instituto ibi (www.institutoibi.org.br). 
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juvenil estabelece com o trabalho, o estudo ou com ambas as esferas simultaneamente, tal 

como assinalado pela análise dos dados desta pesquisa” (Corrochano et al., 2008, p. 64). 

As autoras reforçam que um ator importante no debate público relativo a essas 

questões tem sido o Conselho Nacional de Juventude que é composto por um conjunto de 

ONGs, movimentos sociais, partidos políticos e gestores públicos. Todos engajam esforços 

para se tratar os jovens como sujeitos integrais de direitos nos campos da educação, cultura, 

trabalho e convivência familiar. Fazem questão de ressaltar, 

 
 

A realidade experimentada pelos jovens, que pode ser observada a partir 
dos dados da Pnad 2006, orienta para a necessidade de ações que envolvam 
a qualificação e a facilitação do acesso às vagas ofertadas pelo mercado, 
mas que também atentem para a realidade vivida pelos jovens nos espaços 
de trabalho. Soma-se a isso a necessidade das ações observarem que não 
basta apenas proferir que a juventude é diversa, múltipla e que são várias as 
juventudes (CORROCHANO et al., 2008, p. 64). 
 

 

Enfim, reforçam que o trabalho está presente na vida dos jovens, bem como a relação 

trabalho e estudo. Ressaltam a necessidade em observar as diferenças existentes no tempo da 

juventude, ou seja, as diferentes faixas etárias e as múltiplas desigualdades nos quais jovens 

estão sujeitos como: diversidade de classe social, sexo, cor/raça e escolaridade. “Nesse 

sentido, as ações que desconsiderem a diversidade podem manter ou até mesmo multiplicar o 

atual quadro de desigualdades entre os jovens do país” (CORROCHANO ET AL., 2008, p. 

64). A seguir, apresentar-se-á os caminhos metodológicos percorridos na presente 

investigação. 
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2 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA DA INVESTIGAÇÃO 

 

2.1 CAMINHO METODOLÓGICO PERCORRIDO NA PESQUISA 

 

O caminho metodológico definido na pesquisa deve esclarecer os meios e etapas para 

se alcançar os objetivos previamente delimitados. É a relação das “tarefas” ou “atividades” 

que serão desenvolvidas na pesquisa, com o trajeto estabelecido como procedimento pelo 

pesquisador. A escolha do método da pesquisa, diante da variedade de abordagens teóricas e 

estruturas conceituais que se pode utilizar em pesquisa, deve ser coerente com o tema e 

questão problema, bem como capaz de conduzir adequadamente a coleta de dados e análise 

dos resultados (LANKSHEAR E KNOBEL, 2008).  

A escolha pela abordagem metodológica está relacionada ao objetivo da pesquisa: 

analisar os fatores que determinam a Escolha Profissional de jovens universitários e a opinião 

destes sobre as contribuições das técnicas de Orientação Profissional utilizadas no momento 

desta escolha, bem como o grau de satisfação ou insatisfação neste processo. 

Nesse caso, a abordagem qualitativa descritiva foi o melhor caminho para descrever a 

realidade e as percepções dos jovens no momento da escolha profissional na 

contemporaneidade (jovens universitários = homens e mulheres). Para Lankshear e Knobel 

(2008, p.66) “[...] a pesquisa qualitativa está principalmente interessada em como as pessoas 

experimentam, entendem, interpretam e participam o seu mundo social e cultural”. 

Neste tipo de pesquisa, a abordagem qualitativa proporciona ao pesquisador interação 

direta com os sujeitos de pesquisa. Bogdan e Biklen (1994) apontam características 

fundamentais da pesquisa qualitativa: a fonte de dados é o ambiente natural, constituindo o 

investigador como instrumento principal; a investigação é descritiva; os investigadores se 

interessam mais pelo processo do que pelos resultados; os investigadores tendem a analisar os 

seus dados de forma indutiva; o significado (modo como diferentes pessoas dão sentido as 

suas vidas) é de importância vital na pesquisa qualitativa. André (2005, p.47) reforça 

características da abordagem qualitativa no que se refere ao sujeito de pesquisa, 

 
 
As abordagens qualitativas de pesquisa se fundamentam numa perspectiva 
que valoriza o papel ativo do sujeito no processo de produção de 
conhecimento e que concebe a realidade com uma construção social. Assim, 
o mundo do sujeito, os significados que atribui às suas experiências 
cotidianas, sua linguagem, suas produções culturais e suas formas de 
interações sociais constituem os núcleos centrais de preocupação dos 
pesquisadores. 
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A revisão de literatura, realizada anteriormente, se baseou em investigações e artigos 

de autores relacionados ao tema, problema e objetivos da pesquisa, neste sentido, permitiu 

verificar possíveis lacunas e avanços destes estudos. Ademais, reforçou a possibilidade e o 

interesse desta temática, bem como ajudou a delimitar o caminho metodológico, local e 

sujeitos de pesquisa, finalmente as técnicas capazes de responder ao problema de pesquisa.  

Importante reforçar os cuidados éticos, sendo estes de responsabilidade do pesquisador 

em todo o processo de condução da pesquisa. Desde a definição do instrumento de coleta de 

dados, procedimento na análise dos dados, assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido com os sujeitos de pesquisa, enfim, respeitar a individualidade e a possibilidade 

de desistência no decorrer de todo o processo. Também garantir o anonimato do sujeito de 

pesquisa utilizando códigos ou nomes fictícios para identificá-los. Enfim, é de 

responsabilidade do pesquisador estar pronto para responder, decidir e assumir-se como autor, 

bem como produzir conhecimento digno e enriquecedor, e compartilhar as descobertas com os 

sujeitos de pesquisa. (PADILHA et.al., 2005) 

A escolha da Instituição de Ensino Superior ocorreu por se tratar da realidade 

profissional da pesquisadora em questão, também pela facilidade de contato com a 

Coordenação Geral de Ensino e Coordenação dos Cursos, bem como esta Instituição acredita 

que a relevância de estudos como este seja capaz de proporcionar benefícios a mesma e a 

sociedade na qual faz parte. No site da IES consta a seguinte frase “O Grupo UNIASSELVI 

aperfeiçoa suas rotinas constantemente para poder contribuir com o desenvolvimento das 

regiões nas quais está inserido” (UNIASSELVI, 2011). 

Definida a Instituição de Ensino Superior a pesquisadora esclareceu com o 

Coordenador Geral de Ensino os objetivos e a relevância deste estudo, em seguida foi 

assinado o Termo de Autorização10 pela instituição (ANEXO A).  

O próximo passo foi selecionar os instrumentos de coleta e análise de dados que, na 

pesquisa qualitativa descritiva deve ser organizado de maneira sistemática, para que 

posteriormente sejam feitas interpretações capazes de atender os objetivos previamente 

delimitados da pesquisa.  

A coleta de dados aconteceu em dois momentos distintos: no primeiro momento a 

finalidade foi identificar quem são estes jovens, buscar as características do perfil dos sujeitos 

participantes da pesquisa por meio da aplicação de questionário semi-estruturado, com 

                                                 
10 No termo de autorização apresentado na Instituição de Ensino constava o título: “Um Estudo de Caso sobre as 
influências dos recursos de Orientação Profissional na Escolha Profissional de Jovens Universitários”. Porém na 
qualificação e defesa desta pesquisa foram sugeridas revisões e modificações, sendo assim justifica-se a 
diferença do título atual desta dissertação.  



59 

perguntas abertas e fechadas, (ANEXO B), sobre as influências na escolha profissional, os 

recursos de OP conhecidos e àqueles utilizados pelos jovens universitários. Totalizaram 143 

(cento e quarenta e três) questionários preenchidos, ou seja, acadêmicos universitários jovens 

e adultos (homens e mulheres). 

Já no segundo momento, após o recorte (jovens x adultos) realizado por meio da 

caracterização dos participantes, foram selecionados apenas os jovens que utilizaram algum 

serviço de OP para entrevista individual gravada, seguindo um roteiro semi-estruturado 

(ANEXO C). Nesta etapa para dar conta dos objetivos da pesquisa selecionou-se 6 (seis) 

sujeitos, três homens e três mulheres, que freqüentam os cursos da área das Ciências da Saúde 

(cursos de Fisioterapia, Educação Física e Psicologia), e na área das Ciências Sociais 

Aplicadas (cursos de Administração e Ciências Contábeis).  

A escolha da entrevista semi-estruturada possibilita o pesquisador elaborar um roteiro 

de perguntas abertas, desta forma será conduzido verbalmente como uma ordem 

predeterminada, capaz de possibilitar o entrevistador acrescentar perguntas no decorrer do 

processo com finalidade de esclarecimentos caso haja necessidade (LAVILLE e DIONNE, 

1999). Os autores também reforçam a necessidade do preparo do entrevistador para poder 

tomar nota convenientemente das palavras dos interrogados, sendo assim sugerem o uso de 

gravador para facilitar a tarefa de registro das informações.  

A entrevista, conforme Szymanski (2004) afirma ter caráter de interação social, 

permite contato face a face, e o tipo de informação que emerge tem influência direta na 

relação entre entrevistado e entrevistador. A autora salienta,  

 
 
Partimos da constatação de que a entrevista face a face é fundamentalmente 
uma situação de interação humana, em que estão em jogo as percepções do 
outro e de si, expectativas, sentimentos, preconceitos e interpretações para 
os protagonistas: entrevistador e entrevistado. A intencionalidade do 
pesquisador vai além da mera busca de informações; pretende criar uma 
situação de confiabilidade para que o entrevistado se abra. (SZYMANSKI, 
2004, p.12) 
 

 

A entrevista como técnica de coleta de dados, segundo Lankshear e Knobel (2008), na 

pesquisa qualitativa permite investigar informações desejadas dos sujeitos de pesquisa, 

também utilizada para coletar uma série de dados. Além disso, estes autores sugerem que uma 

forma de registrar as informações da entrevista pode ser feita através de gravação em áudio. 

Ambos os procedimentos, questionário e entrevistas, foram aplicados nas 

dependências do Campus I e II da Instituição de Ensino em questão, e os acadêmicos puderam 
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optar espontaneamente em participar desta pesquisa. Na sequência, serão apresentados 

detalhadamente os passos metodológicos desta pesquisa. 

 

2.2 CONTEXTO E IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

A pesquisa foi realizada nos Campus I e II da Faculdade Metropolitana de Blumenau 

(FAMEBLU) – Grupo UNIASSELVI, situada no município de Blumenau. Foram 

selecionados 5 (cinco) Cursos de Graduação do período noturno: 3 (três) cursos na área das 

Ciências da Saúde (Fisioterapia, Educação Física e Psicologia) e 2 (dois) cursos na área das 

Ciências Sociais Aplicadas (Administração e Ciências Contábeis). A escolha em aplicar o 

questionário em acadêmicos do primeiro ano do curso de Graduação foi em função da 

proximidade com o momento em que o mesmo faz sua escolha profissional.  

Convém destacar que a escolha pelos cursos de Graduação foi realizada na própria 

Instituição de Ensino a partir de uma negociação com a Coordenação de cada curso. Neste 

sentido, ocorreu na data agendada entre pesquisadora e coordenação finalizando a primeira 

etapa da pesquisa com a aplicação do questionário semi-estruturado (ANEXO B). Neste 

momento verificou-se a possibilidade com os professores que lecionavam naquela data, a 

viabilidade de disponibilizar tempo de sua aula para que a pesquisadora efetuasse a aplicação 

do questionário. A pesquisa aconteceu em horários distintos, inicialmente no Campus I nos 

cursos das Ciências da Saúde, e na sequência no Campus II, nos cursos das Ciências Sociais 

Aplicadas.  

Como a finalidade era saber a opinião dos jovens sobre recursos de OP é preciso 

evidentemente interrogá-los. O questionário utilizado como técnica para caracterizar os 

sujeitos de pesquisa, tem a vantagem de ser econômico no uso e permite alcançar um grande 

número de pessoas simultaneamente. Laville e Dionne (1999, p. 183) ressaltam ainda que, 

“As técnicas e os instrumentos que apelam para o testemunho são próprios das ciências 

humanas”. 

Este questionário foi entregue a todos os alunos que estavam presentes naquela noite 

nos cinco cursos de graduação. Em cada curso a pesquisadora explicou aos acadêmicos os 

objetivos e a relevância da pesquisa, o procedimento de resposta ao questionário, bem como 

que esta seria a primeira etapa para delimitar os sujeitos de pesquisa. Na tabela 01 é possível 

verificar os cursos de graduação e o número de alunos que estavam em sala de aula no 

momento da aplicação do mesmo. 
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Tabela 01. Acadêmicos dos Cursos de Graduação 

Curso Nº. Alunos 
Psicologia 23 
Fisioterapia 37 
Educação Física 23 
Contábeis 31 
Comercio Exterior 29 

Total 143 
Fonte: Tabela elaborada pela pesquisadora. 

 

Antes da entrega do questionário a pesquisadora esclareceu com os jovens 

universitários que assinalassem “SIM” na questão “número 3”, que se refere à utilização de 

algum serviço de Orientação Profissional, haveria uma segunda etapa com entrevista 

individual. Como o objetivo desta pesquisa foi de analisar os fatores que influenciaram a 

Escolha Profissional de jovens universitários (as) e a opinião deles sobre as contribuições da 

Orientação Profissional utilizada, para medir o grau de satisfação e insatisfação, houve a 

necessidade de efetuar um recorte dos participantes “jovens”. Foram excluídos do processo de 

identificação do perfil os acadêmicos que se encontram na faixa etária de 26 anos de idade em 

diante, já que em função do estudo é necessário delimitar a faixa etária. Portanto, conforme 

Gráfico 01, pode-se evidenciar que 125 questionários foram respondidos por jovens 

universitários. 

  

Gráfico 01. Seleção dos jovens universitários 

Adultos = 13%

Jovens = 87%
Jovens = 125

Adultos = 18

 
  Fonte: Gráfico elaborado pela pesquisadora 

 

Esta caracterização dos participantes possibilitou à pesquisadora uma análise geral das 

questões abordadas no questionário e que serão discutidas no tópico 3 desta pesquisa: 1) Qual 

foi a influência para sua escolha deste curso de Graduação? 2) Você conhece algum recurso 

de Orientação Profissional capaz de auxiliar na sua escolha profissional? 3) Você utilizou  
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algum recurso de Orientação Profissional que possibilitou auxiliar na sua escolha 

profissional? 4) Caso a resposta na “questão 3” for SIM , ou seja, você utilizou algum recurso 

de Orientação Profissional, assinale abaixo qual foi utilizado? 5) Caso a resposta na “questão 

3”  for NÃO, porque você não utilizou serviços de Orientação Profissional no momento da sua 

escolha profissional? 

As informações coletadas dos sujeitos resultaram em indicadores estatísticos e 

descritivos, como podem ser vistos no tópico 3. Este material foi útil e importante para 

complementar as informações que emergiram na coleta de dados durante as entrevistas, bem 

como contribuiu para análise dos dados desta pesquisa relacionada à temática Escolha 

Profissional e Orientação Profissional. 

 

2.3 DELIMITAÇÃO DOS SUJEITOS E INSTRUMENTO DE PESQU ISA 

 

Diante dos 125 jovens universitários, a delimitação dos sujeitos foi determinada a 

partir da resposta “SIM” na questão “número 3” do questionário: Você utilizou algum recurso 

de OP que possibilitou auxiliar na sua escolha profissional? Ou seja, foram selecionados 

apenas jovens que utilizaram algum recurso de Orientação Profissional como mostra do 

Gráfico 02. 

 

Gráfico 02. Jovens que utilizaram recursos de Orientação Profissional 

SIM = 24%

NÃO = 76%
SIM - 30 jovens

NÃO - 95 jovens

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

A pesquisadora teve o cuidado, no momento da entrega dos questionários, de informar 

a todos acadêmicos que caso assinalem “SIM” na questão “número 3” haveria uma segunda 

etapa, porém o procedimento seria entrevista individual previamente agendada com o 

acadêmico. Mas para isto teriam que identificar ao final do questionário o seu nome e telefone 

para posteriormente entrar em contato. 



63 

Esta primeira etapa de caracterização dos sujeitos teve a duração de uma noite, 

iniciado no primeiro horário de aula no Campus I, e após o intervalo finalizado no Campus II 

da Instituição de Ensino Superior em questão. Os coordenadores e professores foram todos 

acessíveis e compreensivos com os objetivos da pesquisa, bem como os acadêmicos no 

preenchimento dos questionários com prontidão.  

A pesquisadora encerrou esta primeira etapa satisfeita, tão logo definiu uma amostra 

específica dos sujeitos para participarem da segunda etapa da pesquisa em parceira com sua 

Orientadora, juntas iniciaram a elaboração do roteiro de entrevista semi-estruturado para a 

segunda etapa como instrumento de coleta de dados. 

Após análise dos 30 questionários respondidos por jovens que utilizaram serviços de 

OP, ficou evidenciado que 24 jovens estariam disponíveis para participar 

espontaneamente deste estudo, ou seja, estes jovens identificaram no questionário seu nome 

e telefone, conforme Gráfico 03. 

 

Gráfico 03. Jovens universitários interessados em participar como sujeitos de pesquisa 

20% não tem 
interesse

80% tem interesse

Interesse em
participar = 24 jovens

Não interessado em
participar = 6 jovens

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
 

Destes 24 jovens interessados em participar espontaneamente da pesquisa em questão, 

tomou-se o cuidado em identificar o gênero dos mesmos, como pode ser visualizado no 

Gráfico 04, a fim de verificar a possibilidade de realizar uma pesquisa com amostra 

específica. E em se tratando de juventude a escolha não é padronizada, pois o que os 

caracteriza mesmo é a heterogeneidade. 
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Gráfico 04. Gênero dos jovens interessados em participar como sujeitos de pesquisa 

16 jovens gênero 
FEMININO

8 jovens gênero 
MASCULINO

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Observada a heterogeneidade nestes jovens, a pesquisadora optou selecionar 

aleatoriamente 6 (seis) universitários para a próxima etapa que seria a entrevista individual, 

sendo 3 (três) jovens do sexo feminino e 3 (três) jovens do sexo masculino. Estes freqüentam 

o primeiro ano de graduação no período noturno como já mencionado.  

 
 
2.4 PROCESSO DE COLETA DE INFORMAÇÕES: ENTREVISTA 

 

Na segunda etapa da pesquisa, optou-se como instrumento de coleta de dados um 

roteiro de entrevista semi-estruturado (ANEXO C) com perguntas abertas. Pretendeu-se 

trabalhar três (3) eixos temáticos para melhor compreensão dos objetivos deste estudo: 1) 

Influência na escolha profissional e acadêmica; 2) Relação entre trabalho e educação; 3) 

Contribuições dos recursos de Orientação Profissional utilizados pelos jovens universitários. 

No primeiro eixo referente às influências na escolha profissional e acadêmica os entrevistados 

foram questionados sobre a situação atual de trabalho, os fatores envolvidos na escolha do 

emprego atual e do curso de graduação. 

No segundo eixo foram feitas perguntas referentes à relação entre trabalho e educação, 

e foram também questionados sobre aplicabilidade dos conhecimentos do curso de graduação 

no trabalho, situação do mercado de trabalho na área profissional escolhida, perspectivas 

futuras relacionadas à escolha profissional. No terceiro eixo as perguntas estavam 

relacionadas às contribuições dos recursos de OP utilizados pelos jovens universitários, foram 

questionados sobre o papel da OP, os serviços de OP conhecidos e utilizados pelos jovens, o 

grau de satisfação ou insatisfação neste processo, e quando seria o melhor momento para o 

jovem procurar estes serviços.  
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A pesquisadora agendou previamente por telefone com cada acadêmico uma data 

específica para acontecer às entrevistas. A data definida no período noturno em horário de 

aula foi aceita por todos, porém os horários foram delimitados conforme a possibilidade de 

cada um. Na data marcada, a pesquisadora compareceu no Campus e na sala específica de 

cada acadêmico, solicitou ao professor dispensa do determinado acadêmico, novamente 

justificando se tratar da pesquisa de mestrado. 

À preocupação foi de escolher jovens dos diferentes cursos de graduação. Entretanto, 

no decorrer do processo de entrevistas, uma jovem (gênero feminino) do curso de Comércio 

Exterior desistiu da segunda etapa, e fez com que a pesquisadora escolhesse outra jovem 

(gênero feminino) do curso de Educação Física, conforme Tabela 02. Sendo assim, justifica-

se o motivo no qual o curso de Comércio Exterior não fez parte da segunda etapa deste 

estudo, porque tinha apenas uma pessoa do gênero feminino que utilizou serviços de OP.  

 

Tabela 02. Delimitação dos jovens universitários como sujeitos deste estudo de caso 

 Idade Gênero Curso de 
Graduação 

Influência na Escolha 
Profissional 

Recurso de OP utilizado 

1 21 Feminino Psicologia Interesse na área Internet,  
Palestras no Ensino Médio 

 
2 18 Feminino Fisioterapia Recurso de OP Orientador pedagógico e 

Palestras no ensino médio, 
Palestras com IES 

 
3 20 Feminino Educação Física Oportunidade no mercado 

de trabalho e Recurso de 
OP 

Orientador pedagógico no 
ensino médio, 

Palestras com IES 
 

4 19 Masculino Ciências 
Contábeis 

Oportunidade no mercado 
de trabalho 

Consultoria ou agência de 
emprego 

 
5 21 Masculino Ciências 

Contábeis 
Oportunidade no mercado 

de trabalho 
Palestra com profissionais de 

OP 
 

6 21 Masculino Educação Física Recurso de OP Palestra com profissionais de 
OP 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

As entrevistas individuais aconteceram em momentos distintos, iniciada as 18:00 

horas no Campus I com os acadêmicos dos Cursos de Educação Física, Fisioterapia e 

Psicologia. Na seqüência por volta das 20:30 horas a pesquisadora se dirigiu ao Campus II da 

mesma Instituição de Ensino e realizou as entrevistas com acadêmicos do Curso de Ciências 
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Contábeis, finalizando as 21:50 horas. Ambos os Campus foram reservadas salas específicas 

que possibilitaram tranqüilidade e registro das informações obtidas. 

No início de cada entrevista individual, a pesquisadora explicou a relevância da 

pesquisa em educação, os objetivos pretendidos com este estudo, os cuidados éticos em 

pesquisa, a garantia do anonimato do acadêmico, a utilização do gravador para registro das 

informações, bem como providenciou a assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido (ANEXO D) com cada jovem acadêmico. 

A entrevista possibilita contato frente a frente com o sujeito de pesquisa, como 

também identificar certos comportamentos e atitudes dos mesmos. Os jovens demonstraram 

interesse durante toda etapa, responderam com prontidão aos questionamentos. Alguns 

demonstraram timidez, já outros momentos de extroversão. Todas as questões foram 

respondidas possibilitando com isso a análise dos dados com propriedade. O tempo médio de 

duração das entrevistas foi entre 40 a 50 minutos. 

Posteriormente, a pesquisadora providenciou a transcrição dos dados áudios-gravados 

que permitiu a análise dos dados apresentados na sequência desta pesquisa. 

 

2.5 PROCEDIMENTO NO TRATAMENTO E ANÁLISE DAS INFORM AÇÕES: 

ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

O procedimento para análise as informações áudio-gravadas na segunda etapa da 

pesquisa, a partir das entrevistas individuais, foi inicialmente a transcrição na íntegra dos 

diálogos entre a pesquisadora e os sujeitos, e posteriormente realizou-se a análise destes 

conteúdos a partir de transcrições no formato de texto. A respeito da análise de conteúdo 

Laville e Dionne (1999, p.216) comentam, 

 

A análise de conteúdo não é, contudo, um método rígido, no sentido de uma 
receita com etapas bem circunscritas que basta transpor em uma ordem 
determinada para ver surgirem boas conclusões. Ela constitui, antes, um 
conjunto de vias possíveis nem sempre claramente balizadas, para a 
revelação – alguns diriam reconstrução – do sentido de um conteúdo. 
Assim, pode-se, no máximo, descrever certos momentos dele, frases que, na 
prática, virão às vezes entremear-se um pouco, etapas no interior das quais 
o pesquisador deve fazer prova de imaginação, de julgamento, de nuança, 
de prudência crítica... 
 

 

O primeiro passo da pesquisadora foi realizar sozinha a transcrição na íntegra dos 

diálogos, um sujeito por vez. Após a leitura e releitura das informações obtidas nestas 
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transcrições, em consenso com a Orientadora da pesquisa, foram selecionados eixos e 

categorias para auxiliar na interpretação e análise dos dados. Foi relevante para a definição 

dos eixos e categorias tomar como base, tanto o roteiro de entrevista semi-estruturado, como 

também os relatos dos sujeitos pesquisados. Na Tabela 03 apresentar-se-á os eixos temáticos e 

as respectivas categorias. 

 

Tabela 03. Apresentação dos Eixos temáticos e Categorias de Análise 

EIXOS TEMÁTICOS CATEGORIAS 
 
Eixo 1 
Influência na Escolha Profissional e Acadêmica 
 

 
- Fatores de influência na escolha do trabalho 
- Fatores de influência na escolha acadêmica 
 

 
Eixo 2 
Relação entre Trabalho e Educação 
 

 
- Relação entre Trabalho e Curso Escolhido 
- Importância dos estudos na vida profissional 
- Visão de mercado na área escolhida 
- Futuro Profissional relacionado ao Curso 
 

 
Eixo 3  
Contribuições dos recursos de OP utilizados 

 
- Opinião dos jovens sobre o papel da OP 
- Serviço de OP utilizado pelos jovens 
- Contribuições dos serviços de OP 
- Momento ideal de o jovem obter serviços de OP 
 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Para definir as categorias de análise, o procedimento correto é organizar e agrupar por 

parentesco de sentido. Laville e Dionne (1999, p. 223), complementam “[...] as unidades de 

análise são bem delimitadas, as categorias nitidamente diferenciadas, os critérios e inclusão 

em cada uma são suficientemente claros e precisos para garantir a confiabilidade e a 

fidedignidade da operação”. Na abordagem qualitativa de análise de conteúdo, a preocupação 

está em,  

 

[...] prender-se às nuanças de sentido que existem entre as unidades, aos 
elos lógicos entre essas unidades ou entre as categorias que as reúnem, visto 
que a significação de um conteúdo reside largamente na especificidade de 
cada um de seus elementos e na das relações entre eles, especificidade que 
escapa amiúde ao domínio do mensurável. (LAVILLE e DIONNE, 1999, P. 
227) 
 

 

Franco (2008, p. 59) reforça que “Formular categorias de análise de conteúdo, é via de 

regra, um processo longo, difícil e desafiante”. A autora argumenta que em geral, o 
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pesquisador deve seguir o caminho que mais lhe proporcione segurança, guiado pelo seu 

conhecimento e intuição acerca da temática da pesquisa. No primeiro momento, foram 

estabelecidas 10 (dez) categorias, como podem ser vistas no item 5 desta pesquisa. Entretanto, 

como relembra Franco (2008), as categorias no primeiro momento são aproximativas, e 

muitas vezes, acabam sendo lapidadas no decorrer do processo de versão final da pesquisa, 

com o auxílio de outros profissionais, bem como com as idas e vindas nas teorias. 

Sendo assim, o segundo passo da pesquisadora foi organizar as transcrições na íntegra 

em formato de texto, ressaltando em alguns momentos as falas dos sujeitos. Este foi o 

procedimento encontrado que, permitiu traçar um caminho seguro para interpretação e análise 

dos dados que emergiram dos diálogos. Neste sentido Laville e Dionne (1999) comentam que 

o pesquisador quem decide a maneira como vai escrever ou reescrever os textos, a fim de 

melhor fazer sua significação. Também é papel do pesquisador escolher o melhor momento 

do recorte, de modo a permitir agrupar os elementos que emergirão para análise e conclusões. 

A leitura interpretativa aconteceu em parceria com a fundamentação teórica realizada 

previamente a respeito da temática em questão: escolha e orientação profissional. Conforme 

Franco (2008, p.29) “[...] uma importante finalidade da análise de conteúdo é produzir 

inferências sobre qualquer um dos elementos básicos do processo de comunicação [...]”. 

Inferências são fundamentais na análise de conteúdo, sendo responsáveis pela relevância 

teórica no momento da comparação entre, o que foi descrito e os autores que falam sobre as 

temáticas da pesquisa. Por isso,  

 

O vínculo entre eles é representado por alguma forma de teoria. Assim, toda 
análise de conteúdo implica comparações; o tipo de comparação é ditado 
pela competência do investigador no que diz respeito a seu maior ou menos 
conhecimento acerca de diferentes abordagens teóricas. (FRANCO, 2008, 
P. 30) 
 

 

Enfim, todo este procedimento de interpretação e análise dos dados até então 

especificados, desde as transcrições em formato de texto e análise de conteúdo das entrevistas, 

podem ser conferidos no tópico 4 desta pesquisa.  
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3 ANÁLISE ESTATÍSTICA E DESCRITIVA NA PRIMEIRA ETAP A DA PESQUISA: 
CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 
 

Nesta parte do estudo apresentar-se-á alguns indicadores estatísticos e descritivos que 

resultaram da primeira etapa da aplicação do questionário com os 125 jovens universitários 

inicialmente investigados. Este material é importante para complementar as próximas 

informações que emergiram da segunda etapa desta pesquisa, associada à temática Escolha 

Profissional e Orientação Profissional.  

Durante a elaboração deste questionário procurou-se tomar alguns cuidados como a 

uniformização das perguntas, para assegurar que cada pessoa assimile as questões formuladas 

da mesma maneira, na mesma ordem e com as mesmas opções de respostas. Isso faz com que 

facilite a compilação e a comparação das respostas assinaladas e preenchidas, permitindo 

recorrer análise estatística e descrita, como será visto neste tópico da pesquisa.  

Após seleção realizada entre os acadêmicos jovens e adultos que responderam ao 

questionário, como evidenciado no Gráfico 01 no tópico anterior, a pesquisadora ordenou as 

respostas, transformou e reuniu as informações a fim de permitir a análise e interpretação. 

Laville e Dionne (1999, p. 199) comentam que,  

 
A preparação dos dados comporta três operações principais: codificação, 
transferência e verificação. Sem serem centrais, essas operações mostram-
se, contudo, de uma importância não negligenciável no conjunto do 
processo, pois se não podem por si sós assegurar a qualidade das análises e 
interpretações, correm, no entanto, o risco de as obstaculizarem, quando 
realizadas sem o necessário cuidado. 
 

 

Portanto, a pesquisadora providenciou a codificação reunindo as respostas idênticas 

dos jovens, a transferência dos dados ao transcrevê-los em tabelas para facilitar o trabalho de 

análise e interpretação, e finalmente a verificação com intuito de averiguar se todo este 

processo aconteceu sem perdas de informações. 

No momento da delimitação dos sujeitos, como se visualiza no Gráfico 02 do tópico 

anterior, segundo os objetivos da pesquisa destacou-se a questão número 3 do questionário: 

Você utilizou algum recurso de OP que possibilitou auxiliar na sua escolha profissional? 

Diante das respostas obtidas verificou-se que 76% dos jovens não utilizaram algum recurso de 

OP. A relevância desta informação permite analisar que a OP além de pouco divulgada na 

região onde a investigação aconteceu, existe também a falta de interesse por parte dos jovens 

em buscar auxílio nesta área.  
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As ações das IES voltadas à população da região com foco em OP são restritas, tendo 

em vista a quantidade de jovens no Ensino Médio de escolas públicas e privadas que poderia 

ser atendida. Neste sentido, a pesquisa sugere a necessidade urgente de ações dos 

profissionais especialistas em OP ou políticas publicas nesta área, com a finalidade de atender 

este público durante o Ensino Médio, ou seja, no momento que surgem as dúvidas na escolha 

do curso de graduação ou da atividade profissional, que esteja de encontro com suas aptidões 

e interesses. 

Na Tabela 04, de múltiplas escolhas, é possível visualizar as influências que os jovens 

tiveram para escolher o curso que freqüentam nesta instituição de ensino. Dos 125 jovens 

universitários que responderam destacam-se como influências: as oportunidades da área no 

mercado de trabalho; a família; interesse ou gosto pela área de estudos; oportunidade futura 

na empresa em que o jovem trabalha atualmente. 

 

Tabela 04. Influências dos 125 jovens diante da escolha do curso de Graduação 

Influências para escolha do curso de Graduação Frequência Percentual 

Família 27 19 % 
Empresa em que trabalha 15 11 % 
Oportunidades no Mercado de Trabalho 56 40 % 
Amizades 4 3 % 
Recursos de Orientação Profissional 5 3 % 
** Outros11: Afinidade na área do curso 1 1 % 
** Outros: Curiosidade no curso 1 1 % 
** Outros: Interesse/gosto na área do curso 18 13 % 
** Outros: Decisão Pessoal 9 6 % 
** Outros: Iniciou outros cursos de graduação anteriormente 1 1 % 
** Outros: Bolsa do PROUNI 2 1 % 
** Outros: Realizou curso técnico na mesma área de estudo 2 1 % 

Total 141 100 % 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Neste sentido, a partir dos estudos de Levenfus e Nunes (2010) é possível 

compreender os temas ou influências capazes de direcionar o jovem no momento de escolha 

profissional. Temas estes relacionados: a decisão, gosto, interesse, identificação na área; 

interferência financeira; situação do mercado de trabalho; disseminação de informações a 

respeito das possíveis áreas de atuação; influências da família, pares, amigos, professores.  

A revisão bibliográfica realizada por Soares, Sestren e Ehlke (2002, p.260) também 

apontam que, “As principais informações, obtidas pelos jovens acerca das profissões e das 

                                                 
11 ** Outros: significa que no questionário de caracterização o acadêmico, ou não assinalou alternativas ou além 
de assinalar alguma alternativa também complementou com respostas, conforme está explicitado na Tabela 03. 
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atividades referentes a elas, são realizadas através da escola, dos meios de comunicação, 

destacando-se a televisão, e as relações familiares”. Percebe-se através da Tabela 04 que estas 

influências também foram as mais referenciadas pelos jovens pesquisados em questão. 

Novamente, fica evidenciado que o jovem raramente utiliza recursos de OP no momento da 

escolha do curso de graduação, conforme o resultado de 3% apontado na mesma tabela.  

O segundo aspecto investigado no questionário de caracterização dos sujeitos, trata-se 

do número de jovens universitários que conhecem ou não os serviços de OP disponíveis no 

mercado ou município. Desta forma, como visto no Gráfico 05, observa-se que a maioria dos 

jovens NÃO conhece os serviços de OP disponíveis ao seu redor.  

 

Gráfico 05. Jovens que conhecem algum recurso de Orientação Profissional 

Não conhecem 54%

57 jovens conhecem

68 jovens não conhecem

Conhecem
46%

 
  Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Uma justificativa possível pelo tal desconhecimento por parte dos jovens a respeito da 

OP se dá pelo fato de no Brasil estes serviços podem apenas ser realizados por Psicólogos e 

Pedagogos, como também “A formação de orientadores profissionais brasileiros ainda não 

possui regulamentação ou lei que determine conteúdos mínimos a serem ministrados” 

(SOARES apud SPARTA, 2003, P. 7). A autora ainda faz uma crítica, pois “Na prática, 

psicólogos e orientadores educacionais podem exercer a atividade de Orientação Profissional 

sem qualquer formação específica na área, o que, infelizmente, retarda o seu desenvolvimento 

e a desqualifica” (SPARTA, 2003, P. 8).  

Para um profissional de OP se destacar, este terá de buscar especialização na área e 

atualização constante no mercado de trabalho. Também conhecer a gama de oportunidades e 

profissões existentes, para assim oferecer e divulgar ao público jovem ou adulto que o procura 

para prestar serviços de OP. Algumas possibilidades de atuação profissional de OP seriam: 

Escolas, Assessorias na área do Trabalho e Emprego, Clínicas Especializadas, Instituições de 

Ensino Superior, enfim, possibilidades para disseminar seus métodos e serviços de auxiliar as 

pessoas no momento da escolha profissional.  
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Além disso, pode-se também justificar o fato do jovem não conhecer serviços ou 

recursos de OP, fazendo um comparativo do Gráfico 05 com a Tabela 04. O gráfico aponta 

que 54% dos jovens pesquisados não conhecerem recursos de OP, e a tabela aponta que 40% 

sofrem influência do mercado de trabalho e 19% são influenciados por suas famílias. Ou seja, 

estes jovens raramente utilizam tais serviços pelo fato de já sofrerem alguma influência, sendo 

assim acabam acatando o que lhe foi sugerido e no momento de escolha não encontram 

dúvidas. Agora, se esta escolha foi assertiva ou não, somente o dia-a-dia destes jovens irá 

dizer se fizeram suas escolhas de acordo com suas aptidões e competências, ou não! 

Outro aspecto relevante detectado no questionário, como pode ser visto na tabela 5, as 

respostas dos 30 (trinta) jovens universitários que utilizaram os serviços de OP, mostram que 

grande parte deles respondeu que utilizou a Internet por meio de testes disponíveis nos sites 

que oferecem este recurso. Em seguida observa-se que outro recurso usado trata-se de 

orientação pedagógica no Ensino Médio, seguido de palestras, realizadas nas dependências da 

escola no Ensino Médio com profissionais de OP ou promovidos por instituições de ensino 

superior.  

 

Tabela 05. Recursos de Orientação Profissional utilizados pelos jovens universitários 

Recursos de Orientação Profissional utilizados Frequência Percentual 

Testes na internet de Orientação Profissional 13 31 % 
Consultoria ou agência de emprego 3 7 % 
Orientador pedagógico no ensino médio 5 12 % 
Palestras na escola de ensino médio 5 12 % 
Serviço de Orientação Profissional na escola de ensino médio 1 2 % 
Psicólogo particular 2 5 % 
Participação em palestra com profissional de OP 5 12 % 
Palestra promovida por alguma Instituição de Ensino Superior 4 10 % 
Profissional da Instituição de Ensino Superior - - 
** Outros: Realizou Teste Vocacional 1 2 % 
** Outros: Conversas com profissional graduado na área do curso 2 5 % 
** Outros: Conversas com profissional da empresa em que 
trabalha 

1 2 % 

Total 42 100 % 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Neste sentido, entrevistas e reportagens cedidas por profissionais de OP, como a de 

Rosane Levenfus (Presidente da Associação Brasileira de Orientação Profissional) em 2007 

para Fernanda Bassette, traz estampado a importância dos estudantes buscarem a OP antes da 

escolha de carreira profissional, porém o cuidado na escolha destes serviços. Na entrevista 

Levenfus ainda diz, “E engana-se a pessoa que pensa que a escolha de uma carreira pode ser 

decidida naqueles testes simples, publicados em sites ou revistas, com perguntas superficiais”. 
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Nesta mesma reportagem, outro profissional de OP entrevistado foi o pedagogo Silvio Bock 

que, desenvolveu um programa de orientação vocacional diferenciado, sem a utilização de 

testes psicológicos. São realizados encontros em grupo ou individualmente, e os alunos 

desenvolvem atividades diferenciadas relacionadas à carreira profissional. 

Nestas entrevistas se torna evidente a importância da orientação profissional na vida 

dos jovens. Deixam claro que, não importa a metodologia realizada, testes ou conversas, 

individual ou em grupo, o importante é escolher um profissional ou um serviço competente 

capaz de alcançar os resultados. Ou seja, clarificar o que realmente é importante sobre as 

profissões, carreira e mercado de trabalho para o indivíduo que escolhe. 

Ressalta-se o cuidado referenciado por Levenfus na reportagem cedida a Fernanda 

Bassette (2007), em que reforça a existência de testes na internet, simples e sem 

fundamentação científica, apenas com questões superficiais. Mas por que o jovem procura 

estes recursos? O momento de decisão é difícil na vida dos jovens, e diante das pressões e 

influências que os circundam nesta fase da vida, os testes surgem como facilitadores. Lima 

(2007, p.149) diz, 

 

O “teste” surge, então, como um recurso mágico, idealizado, que aliviará a 
pessoa, devolvendo-a à sua “zona de conforto”; no entanto, isso não 
necessariamente se dá dessa forma. É então importante explicar o que é um 
“teste vocacional”, que tipo de profissional procurar para fazê-lo e como 
avaliar sua eficácia. 
 

 

A facilidade de acesso a internet faz com que os jovens acabam se apropriando destas 

ferramentas não fidedignas, e muitas vezes escolhendo profissões de maneira equivocada 

podendo inclusive causar frustrações futuramente. A autora complementa, “E não se deixe 

enganar pelas promessas falsas de quem lhe promete respostas prontas e imediatas, tais como 

as que frequentemente são veiculadas em alguns meios de comunicação de massa” (LIMA, 

2007, p.156). As distorções do fazer orientação profissional reforça Lisboa (2000) estão 

voltadas a simples aplicação de inventários de interesses, facilmente encontrados em 

programas as área de informática. O depoimento de uma jovem que utilizou este serviço na 

internet e sua desmotivação será apresentado posteriormente. 

A tabela 06 diz respeito às respostas dos 95 jovens (conforme gráfico 02) que não 

utilizaram os serviços de OP, expõem as múltiplas razões a seguir. A maioria mencionou que 

já estava certo de sua escolha profissional não necessitando de nenhum recurso. Visualiza-se 

também outros motivos, como: falta de divulgação sobre OP nas escolas de ensino médio e a 
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falta divulgação sobre OP no município. Neste sentido, a pesquisa sugere a necessidade de 

investigações destes serviços oferecidos nas escolas do Ensino Médio, tanto nas públicas 

como nas privadas, com intuito de confirmar a urgência de ações e políticas públicas nesta 

temática no município e demais regiões.  

 

Tabela 06. Motivos pelos quais os jovens NÃO utilizaram serviços de OP 

Motivos por não ter utilizado  Freqüência Percentual 

Falta conhecimento sobre recursos de OP 12 10 % 
Falta divulgação sobre OP no município 13 11 % 
Falta divulgação sobre OP nas escolas de ensino médio 20 17 % 
Falta de divulgação na mídia 10 9 % 
Estava certo da minha escolha profissional 49 43 % 
Não senti necessidade, pois fiz a escolha na infância 10 9 % 
** Outros: Decidiu na adolescência 1 1 % 

Total 115 100 % 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Na próxima fase da pesquisa, expõe-se as transcrições e análise de conteúdo dos dados 

coletados por meio da entrevista individual com os seis (6) jovens universitários selecionados, 

para atender o objetivo de analisar os fatores que determinaram a escolha profissional de 

jovens universitários e sua visão a respeito da Orientação Profissional, no sentido de 

identificar em que medida a Orientação Profissional utilizada contribuiu na escolha 

profissional destes jovens. 
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4 ESCOLHA E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Nesta etapa da presente investigação foram selecionados para a entrevista individual 

seis (6) jovens universitários que utilizaram serviços de Orientação Profissional. Os critérios 

de escolha destes sujeitos já foram explicitados na metodologia, e a seguir apresenta-se o 

perfil e descrição dos mesmos. 

 

4.1 PERFIL E DESCRIÇÃO DOS SUJEITOS 

 

Será apresentado na Tabela 07, um breve resumo do perfil dos sujeitos selecionados a 

participar deste estudo. Todos utilizaram algum serviço de Orientação Profissional e 

concordaram espontaneamente em participar desta segunda etapa de entrevista individual, 

bem como assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foi solicitado a cada 

um dos jovens entrevistados que escolhesse um nome fictício, esta possibilidade causou 

motivação e entusiasmo por parte dos jovens. 

 

Tabela 07. Perfil dos sujeitos 

 Nome Fictício Idade Estado Civil Gênero Curso Graduação Ocupação 

Profissional 

1 Bia 21 Solteira FEM Psicologia Auxiliar 

Administrativa 

2 Bruna 18 Solteira FEM Fisioterapia Não trabalha 

3 Mariana 20 Solteira FEM Educação Física Designer Gráfica 

4 Jack 19 Solteiro MASC Ciências 

Contábeis 

Auxiliar 

Administrativo 

5 Felisbino 21 Solteiro MASC Ciências 

Contábeis 

Auxiliar Fiscal 

6 Gabriel 21 Solteiro MASC Educação Física Cabo (Exército) 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Na seqüência serão expostos os resultados da investigação juntamente com análise e 

interpretação em formato de texto. As informações estão separadas individualmente por 
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participante. Para evidenciar os pontos de vistas dos entrevistados, resolveu-se citar em 

destaque suas falas no decorrer do texto12. 

 

4.1.1 Bia 

 

A entrevistada em questão optou por ser chamada na pesquisa pelo nome fictício Bia, 

porque Beatriz era a segunda opção de nome escolhido por sua mãe quando nasceu. Solteira, 

concluiu ensino médio em escola pública, tem 21 anos de idade, cursa primeira fase de 

graduação em Psicologia. Atualmente está trabalhando, encontra-se no período de férias e 

procura um trabalho na área dos seus estudos, algo que no momento não acontece. Conforme 

ela, “Hoje por sinal fiz uma entrevista e estou com uma proposta para trabalhar em uma 

empresa de recrutamento e seleção. Se der tudo certa na sexta feira estarei começando”.  

Trabalha há dois anos como auxiliar administrativo no ramo do comércio de 

medicamentos, conseguiu este emprego através da indicação de uma amiga, por intermédio de 

uma empresa de recrutamento. Segundo Bia, na época que escolheu esta oportunidade de 

emprego, “A minha influência foi salário mesmo, para conseguir começar a me planejar 

para uma faculdade”. Já a escolha pelo curso de Psicologia foi interesse e gosto pela área. 

Afirma a entrevistada, “Na verdade eu sempre tive interesse e curiosidade pelo que é 

estudado em Psicologia, [...] gostar de ajudar as pessoas [...] sempre participei em grupo de 

jovens”.  

O trabalho atual não está relacionado ao curso de graduação, como também não 

consegue aplicar os conhecimentos adquiridos no seu dia-a-dia. Seu foco no momento é outro, 

por isso aproveita as férias do trabalho em busca de outra oportunidade para atuar na área dos 

estudos, como por exemplo, esta vaga em recursos humanos “Agora com a faculdade 

pretendo traçar um novo rumo profissional”. Questionada sobre como resolveu procurar uma 

nova oportunidade, declara como foi na agência de emprego:  

 

Foi incrível. Eu fui hoje para procurar emprego (...) eu cheguei lá e tinham 
outras oportunidades, mas meu interesse mesmo, era na vaga para 
trabalhar na área de recrutamento. Só que lá dizia que tinha que ter 
experiência, e eu não tenho experiência. Mas eu fui, conversei com a 
menina que eu estava sendo recrutada, cheguei a falar para ela, olha só eu 

                                                 
12 Para evidenciar ao longo do texto o símbolo ... significa que a pesquisadora realizou um corte de poucas 
palavras da fala do sujeitos. Já o símbolo (...) significa que houve uma suspensão no pensamento dos sujeitos. 
Finalmente o símbolo [...] significa que a pesquisadora realizou um corte nas frases ditas pelos sujeitos, por 
considerá-las desnecessárias na compreensão da temática desta pesquisa. 
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quero um novo emprego, estou fazendo faculdade de Psicologia, e esta 
vaga me brilhou os olhos [...] vocês querem analisar meu currículo...  
 

 

Fez questão de informar à entrevistadora na agência que, “Eu entrei na faculdade 

realmente para ter mais responsabilidade, porque sei que vou ter trabalho entre estudo e 

trabalho”. Agora está na expectativa para o retorno da agência a respeito desta oportunidade. 

Desejei a ela boa sorte! 

Em relação a importância da educação na vida profissional responde “É muito 

importante, conhecimento (...) argumentação, uma base pra ti trabalhar, se comunicar com 

as pessoas (...) seja qual área você for trabalhar”. Já a respeito do mercado de trabalho na 

área profissional da Psicologia, Bia comenta que nas conversas em sala de aula com seus 

professores e colegas, chegam a conclusão de que existem vagas, porém com a exigência de 

experiência. Ressalta também que, sua escolha pelo curso de Psicologia é o fato de “gostar 

desta área (...) gostar de ajudar (....) o trabalho social e não tão preocupado com a 

remuneração...”. Admite que a felicidade no emprego é o principal, e trabalhar com vontade 

proporciona crescimento pessoal e profissional, “Pra mim é horrível trabalhar com uma 

coisa que eu não goste, mesmo que eu esteja ganhando mil ou dois mil reais por mês, eu acho 

que a remuneração não é tudo”. Quando questionada sobre o futuro, responde que é difícil 

escolher hoje na primeira fase do curso uma área de atuação, porque a Psicologia proporciona 

uma série de oportunidades de trabalho como clínica, hospitalar, escolar, infância, entre 

outras. 

O principal motivo que a levou a escolher o curso de Psicologia foi o 

autoconhecimento, ou seja, acredita que o curso possibilita o acadêmico refletir acerca de suas 

atitudes, comportamentos, enfim “... aprender a dissolver meus problemas, me autoconhecer 

(...) e também aprender a conhecer as pessoas”. As questões referentes a Orientação 

Profissional, Bia responde que o papel da OP é auxiliar as pessoas a reconhecer suas 

habilidades. A respeito dos recursos de OP disponíveis no mercado, apenas tem conhecimento 

do teste vocacional na internet ou profissionais de OP que procuram escolas do ensino médio 

para divulgar seus serviços. No seu caso utilizou teste vocacional na internet, e teste 

vocacional oferecido por uma Psicóloga que ofereceu serviços de OP na escola quando 

cursava o ensino médio.  

 Nesta perspectiva, a entrevistada reforça que os profissionais de OP não foram 

contratados pela escola, mas sim foi iniciativa destes próprios profissionais em 2006. “Um 

pessoal foi lá na escola para dar orientação ao pessoal que estava saindo do ensino médio”. 
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Não lembra se estes profissionais de OP eram pessoas autônomas, ou pessoas de Instituições 

de Ensino Superior. O procedimento de OP na escola foi da seguinte forma: deslocaram todos 

os alunos do 3º. Ano do ensino médio para o auditório da escola, através de uma palestra 

conversaram a respeito dos campos de atuação existentes, comentaram as Instituições de 

Ensino Superior da região e os cursos disponíveis. Além da palestra, entregaram um teste 

vocacional aos alunos sem custo algum, no qual evidenciou aptidões e habilidades, sugerindo 

determinadas áreas de atuação. Informou o nome da escola, para caso necessário entrar em 

contato e descobrir quem foi esta equipe de profissionais de OP. 

Com relação ao grau de satisfação/insatisfação com o processo de OP no ensino médio 

Bia responde “Foi muito bom”. Os profissionais estão diante do aluno para possíveis 

esclarecimentos “... é mais gratificante e você se sente mais segura” . Já quanto ao teste 

vocacional realizado na internet ano passado em 2009, antes de optar pelo curso de Psicologia 

admite “... deu Artes Cênicas, e nada de Psicologia (...) não deu certo, não sei se é verídico, 

fica uma coisa meio duvidosa”. Este último recurso de OP afirma não ter contribuído para sua 

escolha profissional.  

Finalizando, na opinião de Bia, o melhor momento para o jovem participar dos 

serviços de OP, na época que está concluindo o ensino médio antes de ingressar na faculdade. 

“Eu vejo que tem muitos jovens saindo direto do ensino médio indo direto para uma 

faculdade, (...) alguns acabam saindo e escolhendo outra porque não era aquilo que eles 

queriam (...) tanto é que eu demorei três anos para entrar em uma faculdade”. Admite a 

importância da preparação através de um cursinho pré-vestibular ou serviço de OP, porque 

não é fácil concluir o ensino médio e ingressar direto na faculdade. “... assim você entra em 

uma coisa que realmente vai gostar, vai te interessar, para não ser um dinheiro jogado fora”. 

Bia argumenta estar feliz com a opção da Psicologia, e o tempo entre a conclusão do ensino 

médio até esta escolha foi fundamental para amadurecimento da idéia. Neste período realizou 

cursos e permaneceu trabalhando, “Tocando a vida para frente”.  

 

4.1.2 Bruna 

 

Bruna como nome fictício, solteira, tem 18 anos de idade, concluiu o ensino médio em 

escola pública, cursa o segundo período de Fisioterapia. Natural do Rio Grande do Sul, a 

mudança para Blumenau aconteceu porque recebeu oportunidade de estudo através da bolsa 

do PROUNI. Mora com o namorado, ambos vieram para este município para estudar, Bruna 

freqüenta a faculdade e o namorado curso para piloto de aeronaves. No momento não está 
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trabalhando em função da mudança de cidade que aconteceu no início do ano de 2010, como 

também recebe auxílio financeiro dos pais que permaneceram no Rio Grande do Sul. 

Quando questionada sob a iniciativa em procurar um trabalho responde que pretende 

fazê-lo no próximo ano em 2011, “Eu vou tentar enviar currículos já para ser recepcionista 

em consultório de fisioterapia”, assim acredita adquirir experiência na área dos estudos. 

Como também tem interesse no mercado de trabalho, “No mercado de trabalho eu me 

interessei por duas áreas que não são muito procuradas, pela área de Fisioterapia em 

Oncologia e pela área de Fisioterapia Geriátrica”. Está ciente que nestas áreas de trabalho 

precisa procurar emprego em hospitais ou em asilos, assim ressalta, “Eu pesquisei na internet 

e vi que tem campo nestas áreas”.  

Já as influências para a escolha deste curso de graduação, caso seguisse a opinião dos 

pais seria o curso de Medicina, por se preocuparem com o futuro da filha. Não aprovaram a 

opção de Bruna pelo curso de Fisioterapia, pois acreditavam não haver campo nesta área 

profissional, como também ser baixa a remuneração. Mas Bruna diz, “Medicina não combina 

comigo, não tenho muito controle emocional”. Mesmo que eles não concordaram no início 

com a opção pelo curso de Fisioterapia, os pais de Bruna desde a mudança para Blumenau a 

auxiliam no que for preciso. 

Admite que sua maior influência para estudar Fisioterapia foi a experiência aos oito 

anos de idade, quando necessitou destes serviços após uma cirurgia no pé. A partir das várias 

sessões de atendimento da Fisioterapeuta naquela circunstância, despertou o interesse de 

Bruna por esta área de estudos e menciona “Fiquei muito amiga daquela Fisioterapeuta”. Já 

cursando o ensino médio, mesmo assim ainda procurou conselhos com esta profissional e 

salienta “Foi um fator que me ajudou muito, porque existem muitos profissionais que a gente 

conversa e é desanimante”. Comenta que teve oportunidade de conversar com profissionais 

de outras áreas, e muito deles acabam desanimando os jovens ao relatar que suas áreas o 

campo de trabalho é difícil, baixos salários entre outros. “Já aquela Fisioterapeuta falava que 

vai depender de eu estudar, me especializar e escolher um campo certo para trabalhar...”. 

Bruna chegou ao ponto de solicitar a esta profissional que conversasse com sua mãe para 

tentar convencê-la da sua escolha, falar sobre as possibilidades e campo de atuação da 

Fisioterapia.  

Com relação à importância da educação para a vida profissional admite “Muito 

importante porque com a graduação a gente vai em busca cada vez mais de informação, [...] 

aprendizado e acaba evoluindo pessoal e profissionalmente”. Seu ponto de vista a respeito do 

mercado de trabalho na área da Fisioterapia é que procura se manter informada, gosta muito 
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de ler, por meio de pesquisas evidenciou que existem campos nesta área que já estão 

saturados como Cinesioterapia. A partir de conversas com os professores no curso de 

graduação, estes informam que atualmente na área desportiva há mais campo para o 

profissional de Fisioterapia. Ainda sobre o mercado de trabalho salienta que, “As pessoas 

devem procurar áreas novas e se especializar cada vez mais”. Quando questionada sobre 

futuro, Bruna novamente emite opinião a respeito de duas áreas que desperta interesse 

profissional, a Geriatria e Oncologia, e comenta “É um país que cada vez mais terá um 

número maior de idosos”. Para concluir este eixo temático, o principal motivo que a fez 

escolher pelo curso de Fisioterapia, foi interesse e decisão pessoal “... eu gosto de cuidar das 

pessoas”.  

Ao definir sua opinião a respeito do papel da OP ressalta a importância deste tipo de 

serviço porque a maioria dos jovens enfrenta grande preocupação com o futuro, e como 

consequência diz que o nervosismo só atrapalha no momento de decisão. A respeito dos 

recursos de OP utilizados na primeira etapa da pesquisa Bruna assinalou várias alternativas. 

Informou que todos estes recursos de OP foram promovidos no decorrer do 3º. Ano do ensino 

médio e fez excelentes referências do colégio do qual estudo no Rio Grande do Sul. “O meu 

colégio foi muito bom (...) porque eu fui muito bem preparada, a maioria dos meus colegas 

fizeram vestibular para Federal”. Reuniram os alunos do terceiro ano em diversos momentos 

no auditório do colégio como explicou: convidaram psicólogas da cidade para prestar serviço 

de OP; convidaram pessoas de determinadas áreas profissionais para ministrar palestras sobre 

campo de atuação, remuneração, carreira, futuro, entre outros, como também estavam abertos 

para perguntas.  

Outro ponto importante a ser destacado por Bruna “Eu vejo também que os meus 

professores estavam muito bem preparados para isso”, ou seja, destaca que os professores do 

3º. Ano estavam preparados para explicar sobre carreira e profissões aos alunos. Além disso, 

o colégio também organizava visitas em grupo, pagavam uma taxa de deslocamento e 

conheciam as Instituições de Ensino Superior da região. Nestas visitas tanto os acadêmicos, 

como os professores e coordenadores de cursos das IES emitiam opiniões acerca dos 

respectivos cursos de graduação. Mencionou que a Psicóloga do colégio (ou Orientadora 

Pedagógica, porque não lembra o exato cargo) realizou palestras antes da prova do ENEM e 

dos vestibulares, com a finalidade de tranqüilizar os alunos, dizendo que não vale a pena no 

último dia antes da prova querer estudar tudo de uma só vez, entre outros pontos que deixam 

os alunos preocupados. 
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Em síntese, ficou evidente no discurso de Bruna durante entrevista sua satisfação 

diante dos serviços oferecidos pelo colégio no ensino médio “Fiquei muito satisfeita e sai 

muito bem preparada”. Finaliza opinando que os serviços de OP devem ser oferecidos ao 

jovem no decorrer do segundo e terceiro ano do ensino médio, e complementa “Tem colégios 

públicos que a preparação no ensino médio é muito ruim para vestibular”. 

 

4.1.3 Mariana 

 

Diante da possibilidade de escolher um nome fictício a acadêmica escolheu Mariana. 

Solteira, tem 20 anos de idade, concluiu o ensino médio em escola pública, cursa o primeiro 

período da graduação em Educação Física. Há dois anos trabalha como designer gráfica, 

conseguiu esta oportunidade de trabalho através de um curso Administrativo, na aula de 

informática. A empresa que proporcionava este curso mantinha parcerias com empresas da 

região, encaminhava os alunos recém formados para o mercado de trabalho. Procurou se 

especializar no programa “programa corel draw”, e tão logo a conclusão deste curso surgiu à 

oportunidade no mercado de trabalho como designer gráfica. Neste momento, Mariana 

explica sua transição de emprego, entre a empresa anterior e a oportunidade que exerce 

atualmente faz dois anos.  “... na época eu trabalhava na área administrativa de uma 

empresa de costura quando fiz o curso de corel draw, e como o salário era melhor nesta área 

resolvi mudar de trabalho”. Quanto a influência para a escolha deste curso de graduação em 

Educação Física, como já havia assinalado no questionário na primeira etapa da pesquisa, foi 

através das oportunidades de mercado de trabalho, como também recursos de OP utilizados 

durante o ensino médio.  

Afirma que a atividade profissional exercida no momento como designer gráfica não 

está relacionada à área de estudos, porém percebe possibilidades de atuar e aplicar os 

conhecimentos adquiridos nos estudos nesta empresa que trabalha. “Na verdade eu teria que 

realizar um encaminhamento para o dono da empresa e dizer que faço curso disso (...) e eu 

tenho esta proposta para exercer com os profissionais da sua empresa”. Nesta frase, Mariana 

deixa claro que percebe oportunidades de crescimento e aplicabilidade dos conhecimentos 

adquiridos na graduação. Porém, depende dela realizar uma proposta de atuação na área e 

oferecer ao proprietário da empresa, justificando os benefícios como exemplo, serviços de 

ginástica laboral aos funcionários. “Eu penso em oferecer um plano ao dono da empresa 

primeiramente porque tenho que fazer estágio...”, disciplina obrigatória do curso de 

Educação Física.  
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Mariana ressalta a importância da educação na sua vida profissional “A educação é a 

base de tudo (...) todo mundo que busca uma faculdade, busca crescimento, não só para si 

mas para a vida”. Em seu ponto de vista, o mercado de trabalho na área de Educação Física 

“Está bombando (...) cada vez mais idosos e a preocupação com a saúde...”. Quando 

questionada sobre futuro profissional prestes a concluir a faculdade diz, “Pretendo concluir a 

faculdade, atuar e aprender, futuramente montar uma academia para mim”. O principal 

motivo que levou Mariana a escolher o curso de Educação Física “... foram meus professores 

do ensino médio. Estudei numa escola onde a educação física não era só a bola jogada e os 

alunos lá. Os professores que eu tive (...) três professores nesta escola passavam todos os 

exercícios, todas as modalidades”. Por mais que as pessoas de sua convivência diziam a 

Mariana que Educação Física não era seu perfil deixou muitas dúvidas. “Minha mãe teimava 

comigo, tu não vai fazer Educação Física, não tem nada a ver contigo, vai fazer 

Administração, vai fazer outra coisa”.  

Durante um ano e meio entre a conclusão do ensino médio e a opção por este curso de 

graduação, tentou outras oportunidades como já mencionado o curso de Administração e 

Corel Draw. Também por influência do seu pai que possui uma fábrica de móveis, pensou na 

possibilidade de estudar designer de interiores. Portanto, após refletir na época concluiu “Não 

vai dar certo eu e ele [...] muito cabeça dura um com o outro”. Então, decidiu por estudar 

Educação Física, no decorrer da graduação com as disciplinas terá certeza se é nesta área 

realmente pretende seguir carreira. 

Com relação ao papel da OP acredita ser muito importante para o jovem, porém o que 

vivenciou no ensino médio no colégio em Gaspar (município vizinho a Blumenau), deixou-a 

incomodada. Durante o 3º. Ano do ensino médio, várias Instituições de Ensino Superior 

foram visitar o colégio, relata o que percebeu “... é muita competição a orientação que eles 

estão dando hoje, eles não vão nem falar pra ti do curso, eles só falam o que a IES tem a 

oferecer [...] na verdade eles vão lá só para fazer propaganda da IES e falam só coisas que a 

gente já sabe...”. Acredita que o importante seria conhecer em detalhes acerca dos cursos, 

porque referente às IES tanto faz a escolha, quem faz futuro é você mesmo. “A OP é 

importante, mas do jeito que eles estão fazendo hoje não”. Quando surgem dúvidas a respeito 

da sua escolha profissional procura sempre pessoas ligadas a área, professores do ensino 

médio, professores da graduação, profissionais formados na área, entre outros. 

Mariana afirma estar muito satisfeita a respeito da OP proporcionada por seus 

professores de educação física no ensino médio, pessoas estas que até hoje recorre quando 

surgem dúvidas a respeito da área profissional. Mas no que diz respeito a OP proporcionada 
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pelas IES no ensino médio, como já mencionado anteriormente, “... eu discordo a 

metodologia utilizada de divulgação por parte das IES”. O melhor momento para o jovem 

procurar os serviços de OP, na sua opinião, seria durante o terceiro ano do ensino médio. A 

entrevistada conhece muitos jovens que ao concluírem o ensino médio, diante da indecisão 

acabam iniciando a faculdade, e logo desistem pela falta de conhecimento daquele curso 

escolhido. 

 

4.1.4 Jack 

 

O acadêmico em questão do gênero masculino escolheu como nome fictício Jack. 

Solteiro, tem 19 anos de idade, concluiu ensino médio em colégio público, hoje cursa o 

primeiro período da graduação em Ciências Contábeis. Trabalha há seis meses como auxiliar 

administrativo na área de logística. Conseguiu esta oportunidade de trabalho através de uma 

amiga que trabalha em agência de emprego. Explica, “Na verdade eu trabalhava como 

atendente [...] e minha amiga trabalha nessa agência de emprego (...) sabendo que ia 

começar cursar Ciências Contábeis ela falou para mim, vem aqui que nós vamos conseguir 

uma coisa melhor para você”. Após duas semanas conseguiu oportunidade para trabalhar em 

Cooperativa de Crédito no setor de logística. Já a influência para a escolha do curso de 

graduação foram as oportunidades no mercado de trabalho. 

O trabalho que desempenha hoje na empresa não está relacionado diretamente ao 

curso de graduação escolhido, “Na área de logística realizamos orçamentos, então este é o 

conhecimento que aprendo na faculdade e consigo aplicar no trabalho [...] um pouco eu 

consigo aplicar”. Porém nesta empresa terá possibilidades de crescimento profissional, bem 

como atuar diretamente na área dos estudos. No que diz respeito a importância da educação 

na vida profissional, Jack afirma “Olha, me ajudou bastante (...) eu acho que se não tiver 

educação hoje em dia tu não se torna nada”. Comenta que, na busca pela educação o jovem 

está se preparando para o futuro, procurando ter uma profissão.  

O mercado de trabalho na área escolhida por Jack ressalta, “... é muito grande essa 

área, é uma área que cada vez está se expandindo mais, emprego é o que não falta nesta 

área”. Quando reflete sobre futuro profissional “Minha prioridade lá na frente é ser um 

ótimo profissional (...) e não apenas ser mais um contador formado”. O principal motivo que 

fez escolher pelo curso de Ciências Contábeis, “Meu objetivo em fazer Ciências Contábeis foi 

mais pela expansão de não faltar trabalho, sei que é uma área que nunca vai faltar 

trabalho”.  
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Na sua percepção o papel da Orientação Profissional é importante na vida do jovem, 

porém a escola no qual cursou o ensino médio não disponibilizava tais serviços. Alguns 

fatores contribuíram para sua decisão, desde conversas com familiares, profissionais da área 

contábil, e até mesmo na agência de emprego através do profissional de Recursos Humanos. 

O recurso de OP utilizado por Jack foram conversas informais, bate-papo com a profissional 

da agência de emprego. Demonstrou na entrevista satisfação com o serviço de OP utilizado, 

tanto que a partir deste diálogo possibilitou o emprego atual na Cooperativa de Crédito. Por 

fim, emite seu ponto de vista que o momento ideal para o jovem participar de serviços de OP 

seria no decorrer do ensino médio, “... para quando chegar na hora de cursar a graduação, 

não ficar perdido”.  

 

4.1.5 Felisbino 

 

O jovem em questão tem 21 anos de idade, solteiro, concluiu o ensino médio no 

supletivo de colégio privado. Escolheu como nome fictício Felisbino, e cursa o primeiro 

período da graduação em Ciências Contábeis. Atualmente, trabalha em escritório de 

contabilidade na área fiscal há duas semanas. Foi desligado do antigo emprego, comenta “... 

até é melhor (...)  porque agora a minha função está relacionada ao que estou estudando”. 

No emprego anterior permaneceu durante cinco anos como auxiliar de encarregado no ramo 

plástico. Levou duas semanas aproximadamente para conseguir a oportunidade atual, através 

da indicação de um amigo da faculdade. A influência que teve para a escolha do curso de 

Ciências Contábeis foi através de um curso na área administrativa antes de iniciar a 

graduação. Neste curso vivenciou sua primeira experiência com contabilidade “Eu conheci o 

que envolve a contabilidade e gostei”. Os professores deste curso comentavam a respeito da 

importância e campo de atuação da contabilidade no mercado de trabalho. “É um mercado 

que não tende a sumir, tende cada vez crescer mais, porque é uma área que todas as 

empresas necessitam da contabilidade [...] não tem quem não necessite de contabilidade hoje 

em dia”. Afirma também que a escolha por Ciências Contábeis foi um grande desafio, pelo 

fato de não se identificar com cálculos, pretende com isso conquistar aprendizado e 

desenvolvimento pessoal. 

Sua atividade profissional está relacionada com seu curso de graduação, portanto 

consegue aplicar os conhecimentos adquiridos no dia-a-dia. Salienta a importância da 

educação na vida profissional do jovem “É o sonho de ser alguém na vida (...) que nem todos 

podem ou consegue conquistar isso”. Também reforça que a tendência do mercado de 
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trabalho nesta área é o constante crescimento, segundo ele, todas as empresas precisam de 

contabilidade. Ao ser questionado sobre futuro profissional, Felisbino pretende ser auditor 

“Esta área é uma das mais altas...” e afirma que não pretende parar de estudar, porque o 

profissional necessita de atualização constante. O principal motivo que o levou escolher o 

curso de Ciências Contábeis, jovem menciona ser o mercado de trabalho, como já relatado 

anteriormente. 

Em relação à OP considera muito importante para o jovem, principalmente no aspecto 

da indecisão no momento da escolha profissional. O jovem apresenta muitas dúvidas afirma, 

“Será que vai ter uma vaga para mim? Será que eu vou ter uma chance?”. Felisbino 

considerou como serviço de OP, as aulas e o auxílio do professor de contabilidade no curso de 

administração que realizou após concluir o supletivo do ensino médio. Este professor 

incentivou e apresentou a realidade do mercado de trabalho, como conseqüência despertar o 

interesse nos alunos pelo campo da contabilidade. 

Foi perceptível na entrevista com Felisbino a satisfação com a orientação fornecida 

por tal professor que foi decisivo para sua escolha profissional. O momento ideal para o 

jovem participar ou procurar um serviço de OP na sua opinião, seria o momento que decide 

cursar o ensino superior, “...assim ele entra com certeza e não entra com dúvida [...] tem 

muita gente que entra, assim como na minha sala, e acabou desistindo porque não gostou 

[...] se tivesse uma orientação antes...”. O estudante diz que o jovem quando indeciso deve 

procurar serviços de OP assim que concluir o ensino médio.  

 

4.1.6 Gabriel 

 

O acadêmico é solteiro, tem 21 anos de idade, escolheu Gabriel como nome fictício. 

Concluiu o ensino médio em escola pública, e cursa o primeiro período do curso de Educação 

Física. Prestes a completar dezoito anos de idade, foi se alistar no Exército. Cumpriu o 

primeiro ano como Soldado, prestou concurso e há um ano exerce a função de Cabo do 

Exército no município de Blumenau. Teve influência dos seus pais para permanecer e seguir 

carreira no Exército, relata “Meus pais queriam que eu ‘servisse’, acham bonito. Mas depois 

de conhecer como funciona lá dentro, eu gostei. Trabalha bastante exercício físico”. Esta 

última fala está relacionada diretamente com a escolha do curso de Educação Física, comenta 

“Por eu gostar de exercício e esporte, e tem um Sargento lá que é personal trainer [...] e tem 

academia no quartel”. Este Sargento realizou palestras sobre a área de Educação Física, e foi 

um dos grandes motivos que influenciou Gabriel na escolha do curso de graduação.  
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A relação entre a atividade profissional de Cabo no Exército e o curso de graduação 

vivenciado, Gabriel afirma conseguir colocar em prática alguns conhecimentos adquiridos nos 

estudos, como exemplo as aulas práticas e os exercícios físicos. Quando questionado sobre a 

importância dos estudos na vida profissional diz que, cursar ensino superior não influencia na 

carreira do Exército. Para alcançar crescimento profissional a única forma é prestar concurso 

“... lá funciona como um vestibular, como exemplo o curso de Cabo que eu fiz lá (...) fiz uma 

prova igual uma prova de escola normal. Os melhores que passam nesta prova vão fazer o 

curso para Cabo, e dali do curso quem se classificar é promovido”. A educação é importante 

na sua vida profissional, quando pensa em futuro e admite “Estou no quartel, mas é 

temporário (...) só se eu fizer curso para Sargento, porque como Cabo posso ficar sete anos. 

Como não quero ficar lá tenho que fazer faculdade, para quando eu sair eu tenho alguma 

coisa”.  

O mercado de trabalho em Educação Física na opinião de Gabriel está em 

crescimento, principalmente na área que pretende seguir como preparador físico, personal 

trainer ou até mesmo abrir uma academia. Para ele, é através da preocupação das pessoas com 

saúde que fez esta área ganhar destaque e visibilidade no mercado. O interesse e a decisão 

totalmente pessoal foram principais motivos para Gabriel optar por este curso de graduação 

“Eu gosto de esporte, eu acho bonito, eu faço academia” . Contudo, não se esquece de 

ressaltar a influência do Sargento, o preparador físico da equipe do Exército. 

A OP tem um papel importante na vida do jovem, entretanto, a escola em que cursou o 

ensino médio não possibilitou estes serviços. Em sua visão, considerou como serviço de OP 

que possibilitou sua escolha pelo curso de graduação em Educação Física, foram as palestras e 

conversas com Sargento no quartel. Ficou satisfeito com este processo, destacando sua 

contribuição no momento da escolha profissional. Acredita que o jovem deva procurar 

serviços de OP no decorrer no ensino médio, e assim possa auxiliar nesta fase da vida de 

grandes dúvidas e incertezas, comenta “... assim ele fica sabendo se era realmente aquilo que 

ele queria”. 
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5 FATORES QUE INFLUENCIAM NA ESCOLHA PROFISSIONAL E  A VISÃO DOS 

JOVENS SOBRE AS TÉCNICAS DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Neste momento serão apresentados e discutidos os achados na segunda etapa deste 

estudo, a partir da análise de conteúdo das entrevistas individuais. Conforme as transcrições 

anteriormente descritas, com base nos eixos e categorias delimitados e explicados na 

metodologia desta pesquisa, o próximo passo será apresentar as análises e interpretações em 

parceria com a fundamentação teórica de acordo com o tema em questão: juventude, escolha e 

orientação profissional. 

Definidas as categorias de análises como vistos na Tabela 03, iniciou-se as discussões 

e apresentou-se os achados da pesquisa na expectativa de analisar os fatores que 

determinaram a escolha profissional de jovens universitários da Faculdade Metropolitana de 

Blumenau – Grupo UNIASSELVI e sua visão a respeito da Orientação Profissional, no 

sentido de identificar em que medida a Orientação Profissional utilizada contribuiu na escolha 

profissional destes jovens. 

 

5.1 EIXO 1 – CATEGORIA: FATORES DE INFLUÊNCIA NA ES COLHA DO 

TRABALHO 

 

Os jovens entrevistados relataram as influências no momento de escolher uma 

oportunidade profissional, ou para mudar de emprego. No decorrer dos depoimentos 

percebeu-se satisfação na ocupação profissional escolhida.  Segundo Abramo (2008) a entrada 

no mercado de trabalho no ponto de vista dos jovens “[...] o trabalho não aparece como 

elemento negador desta experiência, mas ao contrario, para muitos deles, como constitutivo 

deste conjunto”. Vejamos as influências dos jovens: 

 

A minha influência foi salário mesmo, para conseguir começar a me 
planejar para uma faculdade. (Bia) 

 

Na época eu trabalhava na área administrativa de uma empresa de costura 
quando fiz o curso de corel draw, e como o salário era melhor nesta área 
resolvi mudar de trabalho. (Mariana) 

 

Na verdade eu trabalhava como atendente [...] e minha amiga trabalha 
nessa agência de emprego (...) sabendo que ia começar cursar Ciências 
Contábeis ela falou para mim, vem aqui que nós vamos conseguir uma 
coisa melhor para você. (Jack) 
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Consegui este trabalho através da indicação de um amigo da faculdade 
[...] até é melhor (...) porque agora a minha função está relacionada ao que 
estou estudando. (Felisbino) 
 

Meus pais queriam que eu ‘servisse’, acham bonito. Mas depois de 
conhecer como funciona lá dentro, eu gostei. Trabalha bastante exercício 
físico. (Gabriel) 
 

 

A respeito das escolhas, Dias e Soares (2009, p.48) complementam que, não há 

caminho seguro e certo, “[...] o importante é perceber que são motivações diversas que as 

originaram, no entanto com o passar do tempo o jovem em sua vivencia vai se vinculando a 

um tema que orienta o seu futuro na profissão”. Apenas uma jovem no momento não se 

encontra trabalhando, porém justificou o motivo da mudança para Blumenau no início deste 

ano 2010, como também recebe auxílio dos pais. Conforme aponta a pesquisa de Corrochano 

et.al (2008) os jovens na situação apenas de estudo e que não trabalham, a maior parcela se 

encontram na posição de “filho”. Os pesquisadores ainda comentam que, este “movimento 

mais tardio, mas progressivo, de ingresso no mercado dos que têm maior renda” 

(CORROCHANO ET.AL, 2008, p.45) ou seja, os jovens que exclusivamente estudam são 

aqueles com maior renda. O que torna evidente no caso de Bruna a possibilidade de ser 

sustentada por sua família. Mas quando questionada sobre a pretensão de procurar um 

trabalho, responde que pretende no próximo ano 2011 e relacionado a área dos estudos, neste 

caso o curso de Fisioterapia. 

 

Eu vou tentar enviar currículos já para ser recepcionista em consultório de 
fisioterapia [...] No mercado de trabalho eu me interessei por duas áreas 
que não são muito procuradas, pela área de Fisioterapia em Oncologia e 
pela área de Fisioterapia Geriátrica [...] Eu pesquisei na internet e vi que 
tem campo nestas áreas. (Bruna) 
 

 

No caso de Bruna, pelo apoio recebido da família em dar condições a jovem apenas 

dedicação exclusiva as estudos, em nenhum momento relatou frustração ou sentimento 

negativo por não trabalhar. Em contrapartida, na pesquisa de Raitz (2003) alguns jovens que 

vivenciavam a experiência do desemprego, demonstraram sentimentos de desvalorização, 

vergonha, culpa. Já outros jovens passavam a procurar qualquer emprego, até mesmo de baixo 

salário, para não ter que vivenciar tal experiência. 
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5.2 EIXO 1 – CATEGORIA: FATORES DE INFLUÊNCIA NA ES COLHA 

ACADÊMICA 

 

Na categoria relacionada às influências dos jovens no momento da escolha pelo curso 

de graduação, os resultados apontam que para alguns: despertou interesse, gosto ou 

curiosidade pelo curso, experiência vivenciada na área do curso escolhido, professores do 

ensino médio ou instrutores do emprego exercido atualmente, como também influenciados 

pelo mercado de trabalho. Tiveram também dois casos em que as jovens tiveram que 

“enfrentar seus pais” por não seguirem seus conselhos. De maneira geral, a convivência e as 

relações com professores, amigos e outros profissionais, transmitem aos jovens informações 

segundo o curso superior escolhido ou a escolher “[...] podem repercutir na imaginação dos 

jovens como elementos motivadores ou na busca de sua realização profissional” (DIAS; 

SOARES, 2009, p.102) 

Bia e Gabriel demonstraram interesse, gosto ou curiosidade pela área que os levou a 

escolher determinado curso de Graduação. Bruna, além de interesse e gosto pela área, foi 

também uma circunstância na infância no qual teve o primeiro contato com a profissão da 

graduação atualmente cursada, e pretendida atuar no futuro. Neste sentido, conforme 

Levenfus e Nunes (2010) o jovem quando maduro é capaz de fazer um balanceamento entre o 

que “gostar” e o que “não gostar” como futura profissão. 

 

Na verdade eu sempre tive interesse e curiosidade pelo que é estudado em 
Psicologia [...] gostar de ajudar as pessoas [...] sempre participei em grupo 
de jovens. [...] Aprender a dissolver meus problemas, me autoconhecer (...) 
e também aprender a conhecer as pessoas. (Bia) 

 

Eu gosto de esporte, eu acho bonito, eu faço academia. (Gabriel) 
 

Eu gosto de cuidar das pessoas [...] Fiquei muito amiga daquela 
Fisioterapeuta [...] Já aquela Fisioterapeuta falava que vai depender de eu 
estudar, me especializar e escolher um campo certo para trabalhar. 
(Bruna) 
 

 

  Já Mariana admite que sua maior influência para escolher o curso de graduação 

exercido atualmente foram seus professores no ensino médio. Reforça que o colégio dispunha 

de excelentes profissionais, bem como suas aulas eram diferenciadas, proporcionando ao 

jovem interesse e motivação. Jack vivenciou uma experiência anterior a graduação, um curso 

preparatório de administração para o mercado de trabalho. Foi neste momento, no diálogo em 
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sala de aula com os professores que se identificou com a área de estudos escolhida. Já 

Felisbino, por seu trabalho estar relacionado ao Exército, seu “professor” responsável pela 

influência na opção pelo curso de graduação do jovem, neste ramo de atividade é considerado 

“personal trainer”. Enfim, nos depoimentos dos jovens percebe-se que, “escolher uma 

profissão é muito mais do que escolher o que fazer na maior parte dos nossos próximos dias. 

É também responder a uma série de desejos e fantasias que não são apenas seus, mas também 

das pessoas mais significativas para você” (SOARES, 2009, p. 76). Conforme as falas, 

 

Foram meus professores do ensino médio. Estudei numa escola onde a 
educação física não era só a bola jogada e os alunos lá. Os professores que 
eu tive (...) três professores nesta escola passavam todos os exercícios, 
todas as modalidades. (Mariana) 

 

Eu conheci o que envolve a contabilidade e gostei [...] Os professores 
comentavam a importância e o campo de atuação no mercado de trabalho. 
(Felisbino) 
 

Por eu gostar de exercício e esporte, e tem um Sargento lá que é personal 
trainer [...] e tem academia no quartel. (Gabriel) 
 

 

Portanto, torna evidente a importância do professor na vida destes jovens. Eles 

relataram momentos em sala de aula ou de diálogos que envolveram uma aprendizagem 

afetiva e emocional a partir deste relacionamento entre professor e aluno. Dias e Soares 

(2009) afirmam que professores e educadores são capazes de influenciar de uma maneira 

singular a vida profissional dos jovens. 

Nesta relação entre professor e aluno, conforme Masetto (2010, p. 185), “Constrói-se 

um relacionamento de respeito, de dialogo, de cooperação, de apoio e ajuda mútua, de 

desenvolvimento da autoestima e segurança profissional”. Neiva (APUD, LEVENFUS E 

NUNES, 2010, P. 49) ressalta “que é comum o adolescente desejar desempenhar a mesma 

profissão de alguém com quem estabeleceu vinculo positivo”. A influência que o jovem sofre 

do mercado de trabalho ficou evidente nos relatos de Mariana, Jack e Felisbino. As autoras 

Levenfus e Nunes (2010) esclarecem que é fato a preocupação do jovem com a realidade do 

mercado de trabalho, porém reforçam que a preocupação deve estar realmente centrada nas 

exigências do mercado na atualidade como: profissionais que saibam aprender, abertos a 

novidades, atitudes em pensar sua maneira de agir e trabalhar, facilidade de atuação coletiva.  
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Está bombando (...) cada vez mais idosos e a preocupação com a saúde. 
(Mariana) 
Meu objetivo em fazer Ciências Contábeis foi mais pela expansão de não 
faltar trabalho, sei que é uma área que nunca vai faltar trabalho. (Jack) 
 

É um mercado que não tende a sumir, tende cada vez crescer mais, porque 
é uma área que todas as empresas necessitam da contabilidade [...] não 
tem quem não necessite de contabilidade hoje em dia. (Felisbino) 
 

 

Alguns jovens comentaram que suas escolhas pelo curso de Graduação, foram opostas 

aos sonhos ou expectativas de seus pais. Com isso, tiveram um “certo” trabalho ou 

dificuldade para provar ou justificar o motivo de suas escolhas. Levenfus e Nunes (2010, 

p.47) em seus estudos, comprovam que os pais são os maiores influenciadores na vida 

profissional dos filhos. “Em grande parte, é percebida pelo jovem como uma influência ativa, 

na qual os pais falam abertamente ou ditam suas preferências”. 

 

Minha mãe queria que eu fizesse Medicina [...] Medicina não combina 
comigo, não tenho muito controle emocional [...] Tive que pedir para uma 
Fisioterapeuta amiga minha conversar com minha mãe para tentá-la 
convencer da minha opção. (Bruna) 
 
Minha mãe teimava comigo, tu não vai fazer Educação Física, não tem 
nada a ver contigo, vai fazer Administração, vai fazer outra coisa [...] 
Pensei até em trabalhar com meu pai, mas não vai dar certo eu e ele [...] 
muito cabeça dura um com o outro. (Mariana) 
 

 

Neste sentido, Dias e Soares (2009) contribuem dizendo que a família impõe desde 

cedo expectativa e preocupação com a profissão escolhida pelo jovem. É comum, dúvidas 

como estas: “será que consegue garantir a si mesmo” ou “será que conseguirá sobreviver e se 

tornar autônomo”, permeiam a vida dos pais e familiares, quando o jovem toma decisões a 

respeito do futuro profissional. Como nos casos de Bruna e Mariana, muitas vezes, o jovem 

deve “enfrentar”, ou melhor, “encarar” seus pais dialogando ou provando a eles o motivo que 

o fez tomar certas decisões a respeito da escolha profissional. Como reforçam Dias e Soares 

(2009, p.96), existem pais que “[...] não acompanham o processo de modernização que atingiu 

a sociedade, permanecendo, em certa medida, presos as suas concepções sobre as profissões 

do passado ou de sua preferência pessoal”. No próximo eixo será apresentado como ocorre 

esta relação entre o trabalho e o curso escolhido. 
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5.3 EIXO 2 – CATEGORIA: RELAÇÃO ENTRE TRABALHO E CU RSO 

ESCOLHIDO 

 

Neste segundo eixo temático, as perguntas estavam associadas à relação entre 

Trabalho e Educação. Quando trata-se das possibilidades de atuar profissionalmente na área 

dos estudos as respostas foram variadas, entretanto, com mesmo sentido acreditam que com o 

ensino superior terão possibilidades de um futuro melhor. Assim, Pimenta e Anastasiou 

(2010, p.102) descrevem “A universidade, enquanto instituição educativa configura-se com 

um serviço público de educação que se efetiva pela docência e investigação”. E tem como 

finalidades: criação; desenvolvimento; transmissão e crítica da ciência, técnica e cultura; 

preparar o profissional para o exercício de uma profissão por meio de conhecimentos teóricos 

e práticos; apoio científico e técnico de desenvolvimento cultural social e econômico das 

sociedades, 

 

Agora com a faculdade pretendo traçar um novo rumo profissional [...] Eu 
fui hoje para procurar emprego (...) eu cheguei lá e tinham outras 
oportunidades, mas meu interesse mesmo, era na vaga para trabalhar na 
área de recrutamento. Só que lá dizia que tinha que ter experiência, e eu 
não tenho experiência. Mas eu fui, conversei com a menina que eu estava 
sendo recrutada, cheguei a falar para ela, olha só eu quero um novo 
emprego, estou fazendo faculdade de Psicologia, e esta vaga me brilhou os 
olhos [...] vocês querem analisar meu currículo. [...] Eu entrei na faculdade 
realmente para ter mais responsabilidade, porque sei que vou ter trabalho 
entre estudo e trabalho. (Bia) 
 

 

Dois jovens atualmente exercem funções nas respectivas empresas, porém não 

diretamente relacionadas à área dos estudos. Ambos estão cientes da possibilidade de 

crescimento e, posteriormente atuar na área, de acordo com suas opções profissionais.  

 

Na verdade eu teria que realizar um encaminhamento para o dono da 
empresa e dizer que faço curso disso (...) e eu tenho esta proposta para 
exercer com os profissionais da sua empresa [...] Eu penso em oferecer um 
plano ao dono da empresa primeiramente porque tenho que fazer estágio. 
(Mariana) 
 
Na área de logística realizamos orçamentos, então este é o conhecimento 
que aprendo na faculdade e consigo aplicar no trabalho [...] um pouco eu 
consigo aplicar. (Jack) 
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Existe uma situação em particular, no caso de Gabriel por freqüentar o quartel do 

Exército, pouco também consegue aplicar os conhecimentos adquiridos nos estudos em seu 

dia-a-dia. Todavia, já deixou evidente que não pretende seguir a carreira no Exército, na 

circunstância atual o curso de graduação não o habilita para crescimento profissional. O 

crescimento profissional ocorre através de concursos internos. Portanto cursar a faculdade 

pensando em futuro, 

 

Consigo aplicar no meu dia-a-dia apenas as aulas práticas e os exercícios 
físicos [...] Lá funciona como um vestibular, como exemplo o curso de 
Cabo que eu fiz lá (...) fiz uma prova igual uma prova de escola normal. Os 
melhores que passam nesta prova vão fazer o curso para Cabo, e dali do 
curso quem se classificar é promovido. (Gabriel) 
 

 

Apenas o jovem Felisbino consegue aplicar os conhecimentos adquiridos no curso de 

graduação em seu dia-a-dia. Contudo, foi recente esta possibilidade, porque no trabalho 

anterior em que permaneceu durante cinco anos não teve possibilidade. Recentemente, mais 

precisamente há duas semanas que antecederam esta entrevista conseguiu uma oportunidade 

de trabalho relacionada diretamente aos estudos, 

  

Até é melhor (...)  porque agora a minha função está relacionada ao que 
estou estudando”. (Felisbino) 
 

 

De acordo com esta categoria pode-se perceber a “gana” dos jovens na busca por 

oportunidades relacionadas a área dos estudos. A busca por melhores condições de trabalho e, 

consequentemente melhor qualidade de vida, faz parte do cotidiano dos jovens na atualidade, 

visto que este público tem enfrentado dificuldades na procura por trabalho digno de 

reconhecimento e recompensa. Abramo (2008, p.53) destaca que “[...] a grande desigualdade 

social parece estar não tanto no fato de os jovens entrarem ou não no mundo do trabalho, mas 

no tipo de relação com o trabalho, nas condições e qualidade do trabalho encontrado”. A 

seguir, podemos verificar a importância dos estudos na vida dos sujeitos.  

 

5.4 EIXO 2 – IMPORTÂNCIA DOS ESTUDOS NA VIDA PROFISSIONAL 

 

Na visão dos jovens foram unânimes as respostas referentes a importância dos estudos 

na vida profissional. Os jovens estão cientes que o papel da educação, segundo Pimenta e 
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Anastasiou (2010) “[...] é garantir que se apropriem do instrumental científico, técnico, 

tecnológico, de pensamento, político, social e econômico, de desenvolvimento cultural, para 

que sejam capazes de pensar e gestar soluções”. Todavia, a relevância dada à educação na 

visão dos jovens é pelo fato desta vir a somar com o emprego/atividade profissional, Branco 

(2008, p. 140) diz “[...] uma vez que uma das motivações ou razões mais importantes para se 

estudar está relacionada a obtenção futura de uma boa inserção ocupacional no sistema 

econômico”. Neste sentido, Pochmann (2007) comenta que a inserção do jovem acontece 

geralmente após a conclusão dos estudos obrigatórios, ou seja, após o certificado obtido o 

jovem consegue mobilidade profissional. Observa-se nos depoimentos que a educação, 

 

É muito importante, conhecimento (...) argumentação, uma base pra ti 
trabalhar, se comunicar com as pessoas (...) seja qual área você for 
trabalhar. (Bia) 
 

Muito importante porque com a graduação a gente vai em busca cada vez 
mais de informação, [...] aprendizado e acaba evoluindo pessoal e 
profissionalmente. (Bruna) 
 

A educação é a base de tudo (...) todo mundo que busca uma faculdade, 
busca crescimento, não só para si mas para a vida. (Mariana) 
 

Olha, me ajudou bastante (...) eu acho que se não tiver educação hoje em 
dia tu não se torna nada. (Jack) 
 

É o sonho de ser alguém na vida (...) que nem todos podem ou consegue 
conquistar isso. (Felisbino) 
 

Estou no quartel, mas é temporário (...) só se eu fizer curso para Sargento, 
porque como Cabo posso ficar sete anos. Como não quero ficar lá tenho 
que fazer faculdade, para quando eu sair eu tenho alguma coisa. (Gabriel) 
 

 

Importante também destacar o papel do professor neste processo, conforme salienta 

Masetto (2010, p. 14) o professor é responsável em propiciar “[...] ânimo e coragem, 

disposição e ousadia para, com nossos alunos, construirmos uma aula diferente das 

convencionais e colaborarmos com a melhoria de nossos cursos de graduação”. No próximo 

item se verá qual a visão dos jovens universitários sobre o mercado de trabalho na área 

escolhida.  

 



95 

5.5 EIXO 2 – CATEGORIA: VISÃO DO MERCADO DE TRABALH O NA ÁREA 

ESCOLHIDA 

 

Esta categoria só vem a reforçar as informações já mencionadas na categoria 

Influências na escolha do curso de graduação. Existe jovens que a principal influência foi o 

mercado de trabalho no momento da procura por um emprego. E nesta etapa da pesquisa fica 

comprovado a partir das respostas que o jovem tem a preocupação em estar “antenado” nas 

profissões da atualidade e estão em destaque no mercado de trabalho. A procura por trabalho, 

mesmo nos casos em que o jovem não está diretamente subordinado a renda para 

sobrevivência, mostra que este público pretende “correr atrás” dos seus objetivos “[...] por 

razões de afirmação de sua própria autonomia, os jovens continuariam se mostrando bastante 

empenhados em conquistar espaços no mercado de trabalho...” (BRANCO, 2008, p. 132). Nas 

falas dos sujeitos de pesquisa, 

 

As pessoas devem procurar áreas novas e se especializar cada vez mais. 
(Bruna) 
 

Está bombando (...) cada vez mais idosos e a preocupação com a saúde. 
(Mariana) 
 

É muito grande essa área, é uma área que cada vez está se expandindo 
mais, emprego é o que não falta nesta área. (Jack) 
 

É um mercado que não tende a sumir, tende cada vez crescer mais, porque 
é uma área que todas as empresas necessitam da contabilidade [...] não 
tem quem não necessite de contabilidade hoje em dia. (Felisbino) 
 

Está em crescimento principalmente na área que pretendo seguir de 
preparador físico, personal trainer ou até mesmo abrir uma academia [...] 
as pessoas cada vez mais se preocupam com a saúde. (Gabriel) 

 

 

Bia afirma que além da preocupação com o mercado de trabalho, o jovem também 

deve se preocupar com a afinidade pelo curso escolhido e a atividade profissional exercida. 

Neste sentido, Lima (2007) comenta que para ter maior possibilidade de acertar na escolha o 

acadêmico deve iniciar com a busca de si próprio (interesses, habilidade, limitações) e tão 

logo descobrir sobre o fazer profissional (atividades da profissão pretendida, onde e como 

trabalha este profissional. Da mesma forma, como está o mercado de trabalho, os 
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investimentos necessários, etc.). A jovem acredita que trabalhando com vontade a 

conseqüência é o crescimento pessoal e profissional, 

 

Gostar desta área (...) gostar de ajudar (....) o trabalho social e não tão 
preocupado com a remuneração [...] Pra mim é horrível trabalhar com 
uma coisa que eu não goste, mesmo que eu esteja ganhando mil ou dois mil 
reais por mês, eu acho que a remuneração não é tudo. (Bia) 
 
 

Os resultados e as discussões desencadeadas na pesquisa de Vilela (2003) apontam 

que a maioria dos estudantes universitários escolhe o curso de graduação e/ou profissão a 

partir da visão idealizada de trabalho. Nesta perspectiva, o autor acredita que “[...] essa visão 

possa se relacionar a falta de contato com o mundo do trabalho que, muitas vezes, surge entre 

as pessoas – sobretudo, entre os adolescentes – como um dos fatores dificultadores da 

possibilidade de uma decisão mais consciente” (VILELA, 2003, p.125). Em contrapartida, a 

pesquisa em questão aponta que os jovens estão preocupados com suas escolhas e procuram 

das mais diversas formas informações a respeito da profissão escolhida.  

Ademais, a maioria dos jovens pesquisados menciona que os professores também são 

responsáveis em manter os jovens atualizados a respeito das oportunidades no mercado de 

trabalho. Bia relata que surgem conversas em sala de aula com colegas e professores a 

respeito das oportunidades na área da Psicologia. Bruna também comenta que os professores 

procuram informar sobre as áreas em destaque na atualidade, no campo da Fisioterapia. 

Mariana relata que os professores do Ensino Médio foram responsáveis por informar a 

respeito das oportunidades na área da Educação Física. Felisbino aponta os professores do 

curso na área administrativa, realizado antes do ingresso na faculdade, como responsáveis por 

informar sobre a área Contábil. E finalmente Gabriel comenta que o professor da academia no 

quartel, o Sargento personal trainer, é o responsável por informações a respeito do mercado 

de atuação do Educador Físico.  

Portanto, é imprescindível comentar novamente a respeito da importância do papel do 

professor na vida dos jovens. Segundo Masseto (2010) ambos, aluno e professor, aprendem 

nos campos: do conhecimento e relacionamento pessoal e profissional; da solidariedade, 

respeito e diálogo; desenvolvimento de habilidades e competências; na ética e honestidade 

intelectual e profissional; e finalmente na responsabilidade de cidadão. Sempre que há 

aprendizagem, significa que aprendemos na interação com o outro. Já Uvaldo e Silva (2010, 

p.33) explicam a respeito da ação dos professores na tentativa de auxiliar os alunos “Novos 

trabalhos de Orientação Profissional nascem da criatividade de alguns professores e 
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orientadores, mas de forma isolada e assistemática, sendo realizados nessa escola em 

mudança, em um mundo que passa constantemente por transformações”. A seguir, se exibe o 

próximo eixo de análise.  

 

5.6 EIXO 2 – CATEGORIA: FUTURO PROFISSIONAL RELACIO NADO AO 

CURSO DE GRADUAÇÃO 

 

A respeito do futuro profissional destes jovens pesquisados, seus objetivos 

profissionais são variados, mas são unânimes ao demonstrar certa preocupação quando 

questionados sobre futuro, bem como relacionam diretamente os estudos como fator 

primordial para alcançar seus objetivos profissionais. Lehman (2010) comenta que o 

indivíduo para atingir uma nova realidade profissional deve ser responsável por sua formação 

e, consequentemente, por sua sobrevivência no mundo do trabalho. “Ele buscará atingir esse 

objetivo por meio do ensino, vendo-o como seu principal aliado na possibilidade de 

crescimento e sobrevivência profissional” (LEHMAN, 2010, p.24). Nas falas podemos 

observar como isso ocorre, 

 

É difícil responder por que estou na primeira fase da faculdade e a 
Psicologia possibilita trabalhar na clínica, hospitalar, escolar, infância. 
(Bia) 
 

Tem duas áreas que me interessam Geriatria e Oncologia [...] É um país 
que cada vez mais terá um número maior de idosos. (Bruna) 
 

Pretendo concluir a faculdade, atuar e aprender, futuramente montar uma 
academia para mim. (Mariana) 
 

Minha prioridade lá na frente é ser um ótimo profissional (...) e não 
apenas ser mais um contador formado. (Jack) 
 

Pretendo ser auditor (...) Esta área é uma das mais altas. (Felisbino) 

 

Estou no quartel, mas é temporário [...] Pretendo seguir de preparador 
físico, personal trainer ou até mesmo abrir uma academia. (Gabriel) 
 

 

Resultados como estes podem ser vistos também na pesquisa de Hirt (2010), quando 

concluiu em seu trabalho que os jovens acreditam que a educação é capaz de proporcionar um 

bom emprego ou até mesmo mudar de emprego. Também possibilita criar expectativa de 
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conseguir uma oportunidade melhor, proporcionando qualidade de vida e remuneração mais 

elevada. A maioria dos jovens afirma que a educação qualifica para o mercado de trabalho. 

 

5.7 EIXO 3 – CATEGORIA: OPINIÃO DOS JOVENS SOBRE O PAPEL DA OP 

 

O último eixo temático está relacionado a perguntas referente às contribuições dos 

recursos de OP utilizados. De acordo com as respostas dos sujeitos pesquisados quanto ao 

papel da OP percebeu-se que foram unânimes os aspectos positivos que esta tem conduzido, 

pode proporcionar as pessoas que em algum momento da vida encontram dúvidas a respeito 

da escolha profissional. Todos os jovens foram breves nas suas respostas e logo foram 

relatando suas experiências com os serviços utilizados por eles. 

 

A OP auxilia as pessoas a reconhecer suas habilidades. (Bia) 

 

É importante porque os jovens enfrentam preocupação com o futuro [...] 
muitas vezes o nervosismo só atrapalha. (Bruna) 
 

A OP é muito importante para o jovem. (Mariana) 

 

A OP é importante na vida do jovem. (Jack) 

 

A OP é importante para auxiliar na indecisão dos jovens. (Felisbino) 

 

A OP tem papel importante na vida do jovem. (Gabriel) 

 

Nesta perspectiva, conforme Levenfus e Nunes (2010) os jovens buscam por serviços 

de orientação profissional na tentativa de experimentar se o seu ponto de vista é coerente com 

os resultados deste experimento, ou para reafirmar suas escolhas para sair do estado de 

ambivalência. O papel da OP na atualidade salienta Lasance e Sparta (2003) é promover 

reflexão crítica e ética no momento do compromisso das pessoas em escolher uma profissão, 

bem como assumir o papel de agente de mudança social. Lehman (2010) complementa que a 

OP na atualidade está preocupada em fazer o indivíduo sobreviver no mercado de trabalho a 

qualquer momento, ou seja, quando este precisar. No próximo eixo os Serviços utilizados por 

estes jovens serão apresentados. 
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5.8 EIXO 3 – CATEGORIA: SERVIÇO DE OP UTILIZADO PEL OS JOVENS 

PESQUISADOS 

 

A análise desta categoria será a partir das seguintes perguntas feitas aos jovens 

universitários: Qual foi o recurso ou serviço de OP utilizado? Quando e como foi o 

procedimento deste recurso ou serviço de OP? Neste momento da pesquisa, algo curioso e 

importante leva destaque: metade dos jovens que utilizaram a OP considerou seu professor 

(ensino médio, curso admisnitrativo, personal trainer) como responsável por prestar o serviço 

de OP que possibilitou auxilio no momento da tomada de decisão. A seguir apresentar-se-á, 

por meio da Tabela 08, um breve resumo dos recursos e serviços procurados pelos sujeitos. 

 

Tabela 08. Resumo dos recursos de OP utilizados pelos jovens universitários pesquisados 

JOVEM RECURSO/SERVIÇO QUANDO PROCEDIMENTO 
 
 
 

Bia 
 

 
Teste vocacional da 

internet 
 

Teste vocacional no 
ensino médio 

 

 
2009 

 
 

2006 

 
Procurou na internet um teste vocacional. 

 
 

Profissionais de OP visitaram o 3º. Ano do 
ensino médio na escola pública. 

 
 
 
 

Bruna 
 

 
Orientador pedagógico do 

colégio 
 

Palestras no ensino médio 
 

Palestras com IES 
 

 
 
 
 

3º. Ano do 
ensino médio 

 
Palestras com Orientadora Pedagógica véspera 

de vestibular ou ENEM. 
 

Palestras com Profissionais de OP do 
município. Temas: carreira, profissões... 

 
Visitas a IES, promovidas pelo Colégio. 

 
 
 

Mariana 
 

 
Orientador Pedagógico no 

ensino médio 
 

Palestras com IES 
 

 
 

3º. Ano do 
ensino médio 

 
** Considerou como OP, os professores de 

Educação Física do ensino médio. 
 

IES visitaram o colégio e informaram sobre os 
cursos e profissões. 

 
 

Jack 
 

 
Consultoria ou agência de 

emprego 
 

 
2009 e 2010 

 
Conversas informais com uma profissional em 

Recrutamento e Seleção de Pessoas. 

 
 

Felisbino 
 

 
 

Palestra com Profissional 
em OP 

 

 
Após 

conclusão 
ensino médio 

 

 
** Considerou como OP, o professor de 
contabilidade do curso administrativo 

realizado após o supletivo. 

 
Gabriel 

 

 
Palestra com  

Profissionais de OP 
 

 
2009 e 2010 

 
** Considerou como OP, as orientações do 

Sargento personal trainer do quartel. 
 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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Lima (2007) comenta da existência de orientadores profissionais não apenas com a 

formação de psicólogos ou pedagogos, mas sim também sociólogos, administradores e outros. 

Diante desta variedade de orientadores o fundamental é ele estar ciente do seu compromisso 

social e ético, como também do seu preparo e qualificação para atuar como orientador 

profissional. Como visto na Tabela 08, esta variedade de profissionais orientadores foi 

identificada na pesquisa em questão, portanto se reforça a necessidade de debates e políticas 

públicas a respeito da formação e qualificação do orientador, bem como serviços disponíveis 

ao alcance de todas as camadas sociais. 

Neste sentido, Lehman (2010, p.29) contribui dizendo, “A orientação profissional hoje 

é um campo que transcende em muito as teorias e as técnicas de cada orientador, pois nela 

convergem todos os conflitos de ordem social, institucional e psicológica que marcam a 

realidade dos jovens e dos trabalhadores nesse momento histórico”. Na fala de três jovens 

pesquisados ficou evidenciado que estes consideraram como serviços de OP as conversas e 

“bate-papos” com seus professores (Ensino Médio, personal trainer, curso de administração). 

É fundamental evidenciar a importância do papel e influência destes profissionais na visão 

dos jovens, visto que estes se encontram em um momento da vida que muitos buscam refúgio 

e identificações fora da família, tais referenciais contribuem para a afirmação da sua 

identidade profissional ao longo da vida, comenta Lima (2007). 

Da mesma forma, Masetto (2010, p.19) explica “Ao professor caberá planejar 

atividades, estudos, aplicações práticas, estratégias, técnicas avaliativas, interação com os 

alunos, trabalhos em equipe que promovam um ambiente dinâmico e incentivador ao aluno 

para desenvolver a aprendizagem”. O professor que procede de tal forma em sala de aula 

acaba se tornando um referencial, ou modelo de profissional a ser almejado por seus alunos. A 

forma de conduzir as aulas, transmitir os conteúdos, atualização com mercado de trabalho, 

enfim, o professor que “ama” sua profissão, recebe reconhecimento dos alunos, da instituição 

e da sociedade. Lima (2007, p.65) reforça dizendo, “é importante que o professor possa 

estabelecer uma relação afetiva positiva com seus alunos, mas também que tenha uma relação 

afetiva favorável com sua própria atividade profissional e com o curso realizado”. 

Portanto, conforme Pimenta e Anastasiou (2010, p. 115) “ser professor é: aderir a 

princípios, valores e investir na potencialidade dos jovens; escolher a maneira correta de agir; 

refletir sobre todas as decisões tomadas no caminho diário da docência”. Enfim, torna-se 

evidente, através destes resultados apresentados na Tabela 08 e relacionando com os teóricos 

que sustentaram esta pesquisa, que as técnicas mais utilizadas ou procuradas pelos jovens 

conforme Lehman (2010) no Quadro 09 são as técnicas informativas e psicométricas. 
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Também diante das novas possibilidades de atuação da OP, segundo o mesmo autor no 

Quadro 03, percebe-se que os sujeitos desta pesquisa optaram por espaços de intervenção 

(consultorias especializadas), e novos espaços de atuação (orientação pela internet). No 

próximo item discute-se sobre as contribuições dos serviços de OP.   

 

5.9 EIXO 3 – CATEGORIA: CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS DE OP 

 

Finalmente, a categoria que possibilitou análise de um dos objetivos específicos desta 

pesquisa traz resultados acerca do grau de satisfação ou insatisfação com serviço de 

Orientação Profissional utilizado pelos jovens acadêmicos. Como visto anteriormente, foram 

diversas técnicas utilizadas pelos sujeitos. A partir dos seus depoimentos percebem-se nos 

discursos as contribuições dos serviços de OP no momento da escolha profissional. Dados 

estes também evidenciados na pesquisa de Hirt (2010), quando os jovens afirmaram que um 

serviço de OP permanente nas escolas serve como diferencial capaz de contribuir na escolha 

mais acertada da profissão. 

Segundo Soares, Sestren e Ehlke (2002, p.259) “Durante o processo de Orientação 

Profissional devemos investigar, e incentivar o jovem a procurar conhecer, quais profissões 

estão emergindo diante das necessidades socialmente impostas para suprir aquelas que estão 

se extinguindo”. O jovem é capaz de reconhecer um trabalho coerente e capaz de trazer 

resultado significado a sua vida. Portanto, através dos depoimentos dos jovens fica evidente a 

satisfação nos processos de OP utilizados em determinado momento, 

 

Foi muito bom [...] os profissionais de OP estão ali para te ajudar [...] é 
mais gratificante e você se sente mais segura. (Bia) 
 

Fiquei muito satisfeita e sai muito bem preparada. (Bruna) 
 

Fiquei muito satisfeita e até hoje recorro aos meus professores de 
educação física quando tenho dúvidas. (Mariana)  
 

As conversas com minha amiga da agência de emprego contribuíram 
muito para minha decisão. (Jack) 
 

As conversas com o professor de Contabilidade no cursinho de 
Administração foram fundamentais para minha decisão. (Felisbino)  
 

As conversas e palestras com o Sargento nos treinamentos, foi importante 
para minha opção pelo curso de Educação Física. (Gabriel) 
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E convém destacar que duas jovens entrevistadas, ao utilizar mais de um serviço de 

OP, além de comentarem sua satisfação como mencionado anteriormente, relataram que ao 

utilizar outros serviços de OP ficaram surpresas com algumas situações. No diálogo de Bia 

ficou surpresa ao realizar o teste na internet “... deu Artes Cênicas, e nada de Psicologia (...) 

não deu certo, não sei se é verídico, fica uma coisa meio duvidosa”. Mariana também 

reclamou com a atitude dos profissionais de IES ao visitar sua escola no ensino médio “... eu 

discordo a metodologia utilizada de divulgação por parte das IES”. “A OP é importante, mas 

do jeito que eles estão fazendo hoje não”. Uvaldo e Silva (2010) comentam a respeito da 

qualidade e metodologia nas feiras ou fóruns de profissões oferecidas aos alunos nas escolas. 

Admitem que, dependendo de como são transmitidas estas informações não resolve ou 

auxilia, como também não resolve questões de uma grande parte dos alunos. Levenfus na 

reportagem cedida a Fernanda Bassette (2007), também ressalta os cuidados no escolher o 

serviço de OP, porque existem testes simples e com perguntas superficiais inseridos na 

internet.  

 

5.10 EIXO 3 – CATEGORIA: MOMENTO IDEAL DE O JOVEM O BTER SERVIÇOS 

DE OP 

 

Na opinião dos sujeitos pesquisados o momento ideal a serem oferecidas técnicas de 

OP, ou dos jovens procurarem por estes serviços, as respostas foram unânimes relacionadas 

ao período do Ensino Médio. Conforme Grinspun (2005), o papel da escola é possibilitar 

através de um esforço coletivo, no qual todos estejam engajados e se sintam responsáveis pela 

reflexão e conscientização dos alunos a respeito do trabalho, fornecer meios necessários para 

transmitir a realidade do mundo do trabalho. A confirmação está presente no depoimento dos 

acadêmicos, 

 

Eu vejo que tem muitos jovens saindo direto do ensino médio indo direto 
para uma faculdade, (...) alguns acabam saindo e escolhendo outra porque 
não era aquilo que eles queriam (...) tanto é que eu demorei três anos para 
entrar em uma faculdade [...] assim você entra em uma coisa que 
realmente vai gostar, vai te interessar, para não ser um dinheiro jogado 
fora. (Bia) 

 

A OP deve ser oferecida do 2º. e 3º. Ano [...] tem colégios públicos que a 
preparação no ensino médio é muito ruim para vestibular. (Bruna) 
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O jovem deve ter OP no 3º. Ano [...] conheço muitos jovens que terminam o 
“terceirão”, indecisos iniciam qualquer faculdade, mas logo desistem 
porque não era aquilo que queriam. (Mariana) 

 

No decorrer do ensino médio, para quando chegar na hora de cursar a 
graduação, não ficar perdido. (Jack)  

 

No momento que decide cursar faculdade assim ele entra com certeza e 
não entra com dúvida [...] tem muita gente que entra, assim como na minha 
sala, e acabou desistindo porque não gostou [...] se tivesse uma orientação 
antes... (Felisbino) 

 

Durante o ensino médio, assim ele fica sabendo se era realmente aquilo 
que ele queria. (Gabriel) 
 

  

Nesta perspectiva, percebe-se que o jovem universitário tem a preocupação e 

reconhece a relevância dos serviços de OP durante o Ensino Médio. Uvaldo e Silva (2010, p. 

31) reconhecem que “A educação encontra-se no centro das atenções nesse contexto, 

apresentada como a solução para a formação desses “novos” profissionais, para o 

desenvolvimento econômico e para a inserção no mercado de trabalho”. Sendo assim, a escola 

deveria e poderia ocupar um lugar na vida destes jovens, no intuito de possibilitar 

informações e preparo para a vida profissional. Contudo, como reforçam os autores, “[...] a 

escola resiste em reconhecer seu papel nesse processo e, o que é ainda mais complexo, 

desconhece, ou pouco percebe sua influência nos projetos profissionais de seus alunos.” 

(UVALDO; SILVA, 2010, p. 33).  

Entretanto, não se pode deixar a responsabilidade pela inserção dos jovens no mercado 

de trabalho a cargo das escolas ou IES. É importante destacar a responsabilidade dos 

estudantes estarem atentos ao mundo profissional, as novidades e tecnologias, métodos de 

qualificação profissional, enfim, estarem cientes da necessidade de reflexão e planejamento a 

partir do seu próprio balanço de interesses e competências (LIMA, 2007). Ao concluir este 

estudo, me descubro como uma pesquisadora que teve uma grande oportunidade de estar com 

estes jovens universitários para conhecê-los melhor. Ademais, aprendi que juventude é uma 

palavra que, além das várias expressões existentes, também denota invenção do cotidiano, 

pois diante das profundas transformações no mundo do trabalho estes jovens são obrigados a 

lançarem mão de facetas peculiares para escolher mais acertadamente o futuro que os espera. 

E o profissional de Orientação Profissional deve estar cada vez mais capacitado para trazer 

novas técnicas para auxiliá-los neste processo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quem nunca foi perguntado: O que você quer ser quando crescer? Desde criança nos é 

feita esta pergunta. Porém, quantos sonhos e desejos acabam se tornando realidade? E quantos 

sonhos e desejos acabam seguindo outro rumo? Diversos são os fatores capazes de influenciar 

nossas escolhas, no decorrer da vida. Experiência esta vivida pela pesquisadora em questão, 

como também na sua experiência profissional como Psicóloga e Professora. 

Dias e Soares (2009, p. 44) mencionam “Várias circunstâncias criam desafios e 

oportunidades de sucesso ou insucesso nas escolhas profissionais”. Enfim, diante da 

velocidade das mudanças do trabalho, a multiplicação na complexidade das escolhas 

profissionais, a influência dos pais, amigos e modelos, tudo se faz presente como influência 

nas decisões dos jovens, como a própria visão do mercado de trabalho e do desemprego.  

Sendo assim, despertou o interesse em analisar os fatores que influenciaram a escolha 

profissional de jovens universitários da Faculdade Metropolitana de Blumenau – Grupo 

UNIASSELVI e sua visão a respeito da Orientação Profissional, no sentido de identificar em 

que medida a Orientação Profissional utilizada contribuiu na escolha profissional destes 

jovens. Tendo em vista os achados neste estudo, pretende-se neste momento realizar algumas 

considerações sem, contudo, esgotar as análises sobre esta temática. 

A revisão de literatura contribuiu com informações e lacunas nesta temática, bem 

como na escolha da metodologia adequada para coleta e análise dos dados. As considerações 

serão apresentadas relacionando as informações da fundamentação teórica e da revisão de 

literatura, com os três eixos temáticos dos achados deste estudo de caso. 

Na dissertação de Hirt (2010) a pesquisadora realizou um processo de OP com os 

jovens do Ensino Médio, e evidenciou através da aprovação destes jovens que tais serviços 

são capazes de auxiliar neste momento de indecisão, visto que estão se aproximando do 

vestibular. Já nesta pesquisa o interesse foi analisar jovens que estão cursando fases iniciais 

do ensino superior e que utilizaram técnicas de OP antes da escolha deste curso, investigando 

se tais técnicas foram capazes de contribuir no momento da escolha profissional. 

Neste sentido, percebe-se na presente pesquisa que os jovens entrevistados procuraram 

serviços de OP durante ou após concluir o Ensino Médio, e também afirmaram que a OP 

utilizada contribuiu e influenciou suas escolhas, principalmente porque possibilitou 

esclarecimento sobre carreira e futuro profissional. Conforme Soares, Sestren e Ehlke (2002, 

p. 264), “A Orientação Profissional viria auxiliar o jovem a fazer uma escolha mais 

consciente, refletindo sobre suas responsabilidades nesta escolha, desmistificando algumas 
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idéias, estereótipos e preconceitos a respeito das profissões e tomando conhecimento sobre 

este universo”.  

Com relação ainda às técnicas ou recursos de OP utilizados pelos jovens destaca-se 

que 50% dos entrevistados (conforme tabela 08) consideraram tais serviços as conversas e 

bate-papo com seus professores. Este dado mostra a importância dos professores na vida dos 

jovens, como referência no momento da escolha profissional. Portanto, o jovem muitas vezes 

acaba procurando apoio ou auxílio nos professores (ensino médio, curso profissionalizante) 

por alguns fatores: identificação com o profissional, abertura e flexibilidade do professor em 

apresentar informações da sua área de atuação, contato próximo diário durante as aulas.  

Neste sentido, cabe ao professor transmitir a realidade da sua área de atuação, tantos 

os aspetos positivo com os negativos, de forma a esclarecer dúvidas relacionadas a profissão 

pretendida. Quando o aluno consegue vislumbrar com clareza tudo o que está envolvido em 

tal profissão, é mais provável que sua escolha aconteça consciente e assertiva. Lima (2007, 

p.67) reforça, “Ao professor caberá facilitar para que o jovem perceba que na vida, como na 

profissão, não se faz apenas aquilo de que se gosta, mas é importante, é mesmo essencial e 

salutar, poder fazer predominantemente o que nos dá prazer”. 

O professor com todo jogo de cintura, deve estabelecer uma relação com seus alunos 

de parceria, respeito e diálogo de pessoas adultas. Como ressalta Masetto (2010,p. 39) “um 

relacionamento que permita aos professores e aos alunos trazerem suas experiências, 

vivências, conhecimentos, interesses e problemas, bem como análises das questões para serem 

trocadas e discutidas”. 

Mas por que o jovem não procura o profissional específico e preparado para auxiliar 

neste momento de indecisão? Muitas vezes, por não conhecer quem é o profissional de OP e 

os serviços/recursos oferecidos por eles. No momento da pesquisa de caracterização dos 

sujeitos através do questionário aplicado em 125 jovens, 76% destes (conforme gráfico 02) 

não utilizaram serviços de OP e expuseram suas razões: estavam certos da escolha 

profissional não necessitando de nenhum recurso; falta de divulgação sobre OP nas escolas de 

Ensino Médio; falta divulgação sobre OP no município; falta de conhecimento sobre recursos 

de OP; falta de divulgação dos profissionais de OP na mídia.  

A relevância desta informação permite analisar que a OP, além de pouco divulgada na 

região onde a pesquisa aconteceu, existe também a falta de interesse por parte do jovem em 

buscar auxílio nesta área. As ações das IES voltadas à população da região com foco em OP 

são restritas, tendo em vista a quantidade de jovens no Ensino Médio de escolas públicas e 

privadas que poderiam ser atendidos. Nesta perspectiva, este estudo sugere a necessidade 
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urgente de ações dos profissionais especialistas em OP ou políticas públicas nesta área, com a 

finalidade de atender este público durante o Ensino Médio, ou seja, no momento que surgem 

as dúvidas na escolha do curso de graduação ou da atividade profissional, que esteja de 

encontro com suas aptidões e interesses. 

Como foi possível verificar poucas são as ações realizadas pelas escolas, o que está 

sendo feito é pelas IES conforme se expõe nesta investigação, em divulgar as possibilidades 

de educação profissional. O Jovem no momento de escolher um trabalho ou optar por um 

curso de graduação, se depara com uma decisão difícil diante de todas as possibilidades e 

informações ao seu redor no mundo digital, em que as informações estão acessíveis para todos 

(as) muito rapidamente. Este é um grande motivo que faz o jovem acessar na internet as 

respostas de suas dúvidas. Fato este comprovado nesta pesquisa conforme a tabela 05 no 

momento da caracterização dos sujeitos, no qual 30 jovens universitários que utilizaram 

serviços de OP realizaram os testes na internet e estes foram os recursos de maior procura 

totalizando 31%. 

No momento da revisão de literatura, a lacuna evidenciada em Bueno (2009) foi de 

investigar quais outros serviços ou recursos de OP são procurados pelos jovens, bem como o 

grau de satisfação neste processo. Neste sentido, a pesquisa em questão apresenta conforme 

tabela 05, que o os recursos de OP utilizados pelo jovem são: profissionais de OP nas escolas 

do ensino médio; profissionais de OP que oferecem palestras nas escolas; palestras 

promovidas por IES. Porem, como já mencionado anteriormente, a maior opção do jovem 

(31%) é utilizar a internet. Evidencia que “na pressa” de obter respostas o jovem acaba se 

apropriando de testes rápidos e fáceis que encontram na internet, como também é através dela 

que o jovem demonstra sua identidade através das redes sociais, corre atrás de novidades e 

informações das mais diversas áreas de interesse, e muitas vezes sem medir conseqüências, 

visando apenas resultados rápidos, como salienta Lisboa (2000). 

Referente às contribuições dos serviços/recursos de OP utilizados pelos seis jovens 

entrevistados, na segunda etapa da pesquisa, ficou comprovado, por meio dos seus 

depoimentos a satisfação e o reconhecimento do auxílio destes profissionais no momento da 

escolha, conforme relato dos jovens no Eixo 3 – Categoria: Contribuições dos serviços de OP. 

Entretanto, vale destacar que metade destes jovens considerara algum “professor” como o 

profissional de OP que os auxiliou no momento da tomada de decisão pelo curso superior a 

ser escolhido. 

Neste sentido, Soares (2002, p. 95) diz, “É função de a orientação profissional ajudar o 

jovem a encontrar os fatores pessoais que estão dificultando a sua escolha de forma especial. 
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Cada sujeito, com sua estrutura psicológica pessoal e familiar diferenciada dos demais, 

sofrera diferentemente as influências do meio”. 

A autora complementa que, é importante o orientador profissional ter claro todos os 

fatores que acabam por influenciar a vida dos jovens no momento da escolha profissional, 

fatores sociais, status das profissões, oportunidades no mercado de trabalho, família, amigos, 

professores, enfim, todos estes fatores interferem de uma maneira dinâmica e diferenciada.  

Vilela (2003) redigiu outra dissertação destacada na revisão de literatura, e através 

desta surgiu a possibilidade de questionar ao jovem a relação entre trabalho e o curso de 

graduação escolhido. Dessa maneira, procurou-se investigar quais as preocupações e 

influências dos jovens no momento da escolha do trabalho e do curso de graduação, qual a 

visão a respeito da educação e futuro, e finalmente as contribuições dos serviços de OP 

utilizados no momento da tomada de decisão. A partir dos relatos das entrevistas, verificou-se 

que o jovem analisa vários fatores antes da decidir sua opção profissional. Além das 

influências diretas ou indiretas, o jovem procura um trabalho que esteja relacionado ao seu 

curso de graduação, ou que futuramente possibilite trabalhar na área dos estudos. Soares 

(2002, p. 95) destaca a importância de o jovem estar ciente que, “É preciso ter claro, então, 

que não existe uma escolha profissional única e definitiva. O que vai existir sempre é uma 

escolha possível, dentro de determinadas possibilidades e contingências”  

Juventude é uma etapa da vida com inúmeras dúvidas e anseios, pressão da família, da 

sociedade e do mercado de trabalho. Enfim, frente aos obstáculos encontrados no momento de 

escolher uma profissão, cabe ao jovem refletir sobre futuro e carreira profissional. No 

depoimento dos acadêmicos fica evidente a preocupação com o bom desempenho escolar, 

sendo que este reflete diretamente no mercado de trabalho, como também na integração 

cultural, política e social do sistema educacional. Gentili (2005, p.53) diz, “Em outras 

palavras, se a escola não consegue realizar seu papel como instancia de integração econômica 

dos indivíduos, as próprias possibilidades de integração cultural, política e social se verão 

comprometidas, impedindo o desenvolvimento efetivo dos indivíduos e das nações”. 

É fato, como comprovam pesquisas na área que fazer “escolhas” relacionadas a 

trabalho, carreira ou futuro, não é fácil. Soares (2009, p. 14) diz, “Acredito ser possível 

escolher o que se quer e gosta e, principalmente, lutar por isso!”. Nesta trajetória, o jovem 

apesar se estar diante de uma decisão individual e muitas vezes solitária, direta ou 

indiretamente sofre das mais diversas influências podendo ser, políticas, econômicas, sociais e 

até mesmo familiares. Portanto, comenta Soares (2009, p. 20), “Todo projeto de vida, por 
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mais pessoal que seja, tem sempre um componente social e universal. A resposta dada a uma 

situação que envolve escolha realizada terá sempre conseqüências sociais”. 

Porém, a trajetória profissional do jovem será difícil se deixada a mercê do 

funcionamento do mercado de trabalho, como afirma Pochmann (2007). Devido a enorme 

parcela de jovens no Brasil, o autor sugere a definição e constituição de uma agência nacional 

direcionada especificamente a juventude, ou seja, ações que pautam o ingresso deste público 

no mercado de trabalho. Complementa o autor (p.114), “O jovem brasileiro tem garra e sabe o 

que quer. Cabe a sociedade um esforço coletivo para superar as atuais condições que se 

impõem sobre as perspectivas de evolução do padrão de inserção ocupacional da juventude”. 

Na atualidade o jovem sabe que é fundamental o ensino superior para “chegar aonde 

se pretende chegar”, bem como é uma condição para manter seu emprego. No seu projeto 

profissional já faz parte a graduação, porém o trabalho vem em primeiro plano, ou seja, 

trabalha durante o dia para financiar seus estudos durante a noite. Neste sentido, Pochmann 

(2007, p.27) comenta que o trabalho na sua forma histórica está sendo visado “como condição 

de financiamento da sobrevivência das pessoas, nem sempre associado ao desenvolvimento 

humano”. 

Já na dissertação de Veriguine (2008), a revisão de literatura mostra que a 

possibilidade do jovem cursar a disciplina de OP no decorrer do Ensino Superior, é um espaço 

para refletir, amadurecer e tomar decisões profissionais. O que as IES possibilitam ao jovem é 

conhecer seus cursos e estruturas, com intenção de despertar no jovem o interesse em cursar 

ensino superior em determinada graduação.  

Os sujeitos entrevistados nesta pesquisa foram unânimes em destacar que o momento 

ideal para participar de processos em OP seria no decorrer do Ensino Médio. Assim como na 

pesquisa de Hirt (2010) a autora se preocupou em mostrar a importância dos serviços de OP 

no ensino médio, e teve a intenção de propor que tais serviços sejam oferecidos em escolas 

públicas e privadas. Acredita que tais iniciativas são capazes de auxiliar e apoiar os jovens no 

momento da escolha profissional, possibilitar reflexão e informação a respeito de si, como 

consequência contribuir na qualidade educacional e profissional destes jovens.  

A preocupação neste momento é ressaltar: Como está sendo feita a OP no ensino 

médio? O que está sendo feito é suficiente e atrativo ao público jovem? Em resposta a 

primeira questão, percebe-se na pesquisa em questão a partir do depoimento de uma jovem 

que a postura dos profissionais de OP proporcionada por IES da região na escola foi 

decepcionante. O foco estava na competição entre qual seria a melhor IES, e não na 

divulgação das vantagens de estudar na IES apresentada pelos profissionais.  
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Em resposta a segunda questão, o que está sendo feito é suficiente e atrativo, a 

resposta vem ao encontro às discussões feitas no I Congresso Catarinense de Psicologia 

Ciência e Profissão, realizado nos dias 19 a 21 de maio de 2011. A técnica de intervenção do 

orientador profissional deve atrair os jovens, portanto ser: dinâmica, criativa, deixar o jovem 

ser o protagonista na atividade, livre para falar, refletir, valorizar suas habilidades, discutir 

como enfrentar os problemas. Enfim, proporcionar ao jovem um momento atrativo de 

reflexão sobre “TUDO” o que envolve a profissão pretendida como ética, investimentos 

financeiros, media salarial, campos de atuação e novas possibilidades de atuação, rede de 

contatos profissionais, entre outros. 

Neste sentido, Lassance e Sparta (2003) reforçam que a OP deve promover uma 

reflexão crítica e ética sobre o compromisso social implicado nas escolhas profissionais dos 

indivíduos, assumindo um papel de agente de mudança social. Mas para isso Lisboa (2000, p. 

21) considera pontos essenciais na profissão de OP, “Portanto, seu fazer implica na relação 

entre sujeitos, o que inclui pontos sensíveis como estabelecimento de confiança, efetivo 

preparo científico e técnico e comportamento ético no seu mais amplo e profundo para com o 

orientando, as instituições e a sociedade”. 

Finalmente no estudo de Corrochano et al. (2008) possibilitou a partir do panorama 

nacional da atual da condição juvenil compreender que investigações neste segmento é um 

fenômeno recente na sociedade brasileira, explorado a partir da década de 1990. Ficou 

comprovado que trabalho é a questão central para os jovens brasileiros, sendo que a grande 

maioria está trabalhando ou em busca de emprego. A maioria dos jovens pesquisados se 

encontra ocupado profissionalmente, bem como preocupados em relacionar os estudos com 

sua atividade profissional. Também “antenados” se a profissão escolhida está de acordo com 

o mercado de trabalho e possibilidades de ascensão profissional a partir da visão deles acerca 

de futuro profissional. Portanto, assim como a pesquisa em questão, Corrochano et al (2008) 

salientam que o trabalho está presente na vida dos jovens, bem como a relação trabalho e 

estudo. 

Porém, conforme Abramo (2008, p. 68) o trabalho na visão dos jovens é muito 

importante, mas o que se deve levar em conta na juventude é “[...] o tipo de trabalho realizado 

por eles, a qualidade de suas condições, o sentido e a capacidade de realização e crescimento 

que caracteriza o trabalho encontrado; e as possibilidades de conciliá-lo com as outras 

dimensões de sua vida”. Sugere no debate sobre políticas relacionadas a juventude, discussões 

sobre o que deve ser combatido ou estimulado, associado as condições e jornada de trabalho, 

formação e carreira. Neste sentido, Branco (2008) também sugere políticas para elevação de 
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empregos para os jovens, facilidades na contratação, todavia, combinadas com a garantia da 

elevação da escolaridade ou no mínimo a continuidade dos estudos regulares de formação.  

Ao finalizar as considerações deste estudo, me descubro como pesquisadora, cada vez 

mais interessada em conhecer os jovens universitários e auxiliá-los no que estiver ao meu 

alcance. Também como professora sempre disposta a esclarecer ou informar ao acadêmico 

duvidas relacionadas as mais diversas áreas de atuação. Como evidenciado nesta pesquisa, os 

professores tem um papel importante da vida dos jovens no momento da escolha profissional. 

Através das informações ditas por eles, sua historia de vida profissional, geram credibilidade e 

mostra a realidade do profissional na área pretendida pelo acadêmico. O profissional que 

decide trabalhar com Orientação Profissional, seja ele pedagogo, psicólogo, administrador ou 

outro, devem estar cada vez mais capacitados para trazer novas técnicas para auxiliar neste 

processo de escolha. 

E como Psicóloga, o papel é desmistificar nossa atuação profissional, estruturar 

programas e projetos acessíveis e capazes de despertar o interesse do estudante. O jovem tem 

anseio de julgamento, ser analisado, passar por bateria de testes, análises, e portanto para eles 

é mais fácil bater um papo ou conversar com pessoas próximas ou que se identificaram 

profissionalmente. As discussões no Congresso Catarinense é uma prova que o Psicólogo 

deve reivindicar políticas publicas nas suas mais diversas áreas de atuação: saúde, educação e 

trabalho. Acredito que a pesquisa em questão contribuiu com a ampliação e aprofundamento 

de conhecimentos nesta temática de estudo. 

Mas por que o jovem não procura o profissional específico e preparado para auxiliar 

neste momento de indecisão? Muitas vezes, por não conhecer quem é o profissional de OP e 

os serviços/recursos oferecidos por eles. Neste sentido, o estudo sugere investigações 

relacionadas ao que está sendo feito de OP nas escolas do Ensino Médio públicas e privadas, 

como também onde estão os profissionais de OP no município e região. 

A pesquisa evidenciou através dos dados coletados que poucas são as ações realizadas 

por escolas, o que está sendo feito é pelas IES em divulgar as possibilidades de educação 

profissional. O Jovem no momento de escolher um trabalho ou optar por um curso de 

graduação se depara com uma decisão difícil diante de todas as possibilidades e informações 

ao seu redor no mundo digital, em que as informações estão acessíveis para todos (as) muito 

rapidamente. Neste momento, procura pessoas de sua confiança e identificação para auxiliá-

los em suas decisões, mas muitas vezes é o professor o responsável por isto.  
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Acredito que essa investigação se torna relevante e justifica-se pelos resultados 

descobertos por meio das análises dos dados e informações coletadas, pois estas poderão 

contribuir com outros diagnósticos já existentes para planejar ações no campo de atuação do 

Orientador Profissional, bem como nas estratégias desta temática em IES. Apesar das 

iniciativas de estudiosos e pesquisadores em OP de promover desenvolvimento teórico e 

científico na área, muito ainda há de ser feito na formação de profissionais capacitados para 

que esta área de conhecimento possa se tornar autônoma e devidamente regulamentada.  
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ANEXO A 
 
 
 

AUTORIZAÇÃO 

 

A Faculdade Metropolitana de Blumenau - FAMEBLU do Grupo UNIASSELVI, na figura do 

Coordenador Geral de Ensino Sr. Aroldo Bernhardt, autoriza a realização da pesquisa com o 

titulo: “Um Estudo de Caso sobre as influências dos recursos de Orientação Profissional 

na Escolha Profissional de Jovens Universitários”. Este estudo tem como objetivo 

compreender e analisar as influências dos recursos de Orientação Profissional na escolha 

profissional de jovens universitários na Faculdade Metropolitana de Blumenau – Grupo 

UNIASSELVI, no sentido de verificar se a Orientação Profissional utilizada contribuiu na 

escolha profissional destes jovens, bem como o grau de satisfação ou insatisfação neste 

processo. Esta investigação será realizada pela mestranda Beatriz Hering Faht, sob 

orientação da Prof.ª Dr.ª Tania Regina Raitz. Durante o desenvolvimento da pesquisa, a 

mestranda e sua coordenadora estão autorizadas a freqüentar a Instituição de Ensino Superior 

para a realização da coleta de dados. Os horários e organização da coleta de dados serão 

negociados previamente com as Coordenações de curso e com os jovens participantes da 

pesquisa. A acadêmica e sua orientadora estarão disponíveis para esclarecimentos de dúvidas 

a respeito da pesquisa, sempre que for necessário. 

 

Mestranda: Beatriz Hering Faht – Fone: (47) 9111-9797 

 
Orientadora:  Prof.ª Dr.ª Tânia Regina Raitz (48) 99911810; (47) 33417516 sub ramal 8010 
Local de pesquisa: Faculdade Metropolitana de Blumenau – Campus I e II 
Grupo UNIASSELVI – Blumenau/SC 
Validade desta autorização: outubro de 2010 a maio de 2011. 
 
 
 

Blumenau, 23 de setembro de 2010. 
 
 

_______________________________ 
Sr. Aroldo Bernhardt 
Coordenador Geral de Ensino Campus I e II 
Faculdade Metropolitana de Blumenau 
FAMEBLU – Grupo UNIASSELVI 
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ANEXO B 
 
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGE 

MESTRADO ACADÊMICO 
 
 
Questionário: Jovens acadêmicos do Ensino Superior X Escolha e Orientação Profissional 
 
Idade:                                         Gênero:                                Ensino Médio: 
(     ) 17 a 25 anos                       (     ) Masculino                     (     ) Público 
(     ) 26 a 34 anos                       (     ) Feminino                      (     ) Privado  
(     ) acima de 35 anos 
 
Curso de Ensino Superior atual: ________________________________ 
 
 
1- Qual foi a influência para sua escolha deste curso de Graduação? 
(     ) família 
(     ) empresa em que trabalha 
(     ) oportunidades no mercado de trabalho 
(     ) amizades 
(     ) recursos de Orientação Profissional 
Outro: __________________________________ 
 
 
2- Você conhece algum recurso de Orientação Profissional capaz de auxiliar na sua escolha 

profissional? 
(     ) SIM 
(     ) NÃO 
 
 
3- Você utilizou algum recurso de Orientação Profissional que possibilitou auxiliar na sua escolha 
profissional? 
(     ) SIM 
(     ) NÃO 
 
 
4- Caso resposta na “questão 3” for SIM, ou seja, você utilizou algum recurso de Orientação 
Profissional, assinale abaixo qual foi utilizado? 
(     ) algum recurso na internet de Orientação profissional (testes) 
(     ) consultoria ou agência de emprego 
(     ) orientador pedagógico no ensino médio 
(     ) palestras na escola de ensino médio 
(     ) escola do ensino médio tinha algum serviço de Orientação Profissional para o aluno 
(     ) psicólogo particular 
(     ) participação em palestra com profissional de Orientação Profissional 
(     ) palestra promovidas por alguma Instituição de Ensino Superior 
(     ) profissional da Instituição de Ensino Superior 
Outro: _________________________________ 
 
 
5- Caso a resposta na “questão 3” for NÃO, porque você não utilizou serviços de Orientação 
Profissional no momento da sua escolha profissional? 
(     ) falta de conhecimento sobre os recursos de Orientação Profissional 
(     ) falta de divulgação sobre Orientação Profissional no município 
(     ) falta de divulgação sobre Orientação Profissional nas escolas do ensino médio 
(     ) falta de divulgação na mídia 
(     ) estava certo da minha escolha profissional 
(     ) não senti necessidade, pois já fiz a escolha na infância 
Outro: _________________________________ 
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Se você respondeu as questões referentes aos recursos de OP utilizados na sua escolha 
profissional, por favor, deixe seu nome e telefone para futuros contatos no aprofundamento desta 
pesquisa.  

Nome: _____________________________- Telefone: ________________ - Turma: __________ 
 

Obrigada pela colaboração!! 
Pesquisadora Beatriz Hering Faht (Mestranda em Educação) 

Orientadora Dra. Tânia Regina Raitz 
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ANEXO C 

 
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGE 

MESTRADO ACADÊMICO 

 

Roteiro de Entrevista Semi-Estruturado realizado com jovens acadêmicos da Graduação nos 

Campus I e II da Faculdade Metropolitana de Blumenau – Grupo UNIASSELVI 

 

Dados Identificação: 

 

Idade: ________________  Sexo: (     ) Feminino  (    ) Masculino   

Estado civil: __________________ Ensino Médio: (    ) Público   (    ) Privado 

Sugestão do acadêmico “nome fictício”: ________________________ 

Curso de Graduação: _________________________  Semestre: __________ 

 

Influências na escolha profissional e acadêmica 

 

1- Qual sua situação profissional atualmente (cargo, ramo, tempo de empresa)?  

 

2- a) Trabalha: Como conseguiu este emprego? 

b) Não Trabalha: Por qual motivo você não está trabalhando? Qual seu ultimo emprego? 

 

3- a) Trabalha: Quais as influências para a escolha do emprego que exerce atualmente?  

b) Não Trabalha: Quais as influências no momento da procura de emprego? 

 

4- Quais as influências para a escolha do curso de graduação?  

 

Relação trabalho e educação 

 

5- Trabalha: Sua atividade profissional está relacionada na área do curso de graduação? Você 

consegue aplicar os conhecimentos adquiridos na graduação no seu trabalho? 

** Caso NÃO, você tem possibilidade na empresa que trabalha atuar na área dos estudos? 
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6- Qual a importância da educação para sua vida profissional? 

7- Como está o mercado na sua área profissional na atualidade?  

8- Quais as perspectivas futuras com relação a sua escolha profissional? 

9- Qual foi o principal motivo no momento da escolha profissional deste curso de graduação? 

 

Contribuição da Orientação Profissional 

 

10- Na sua opinião qual o papel da Orientação Profissional?  

11- Quais os serviços de OP você tem conhecimento?  

12- Qual recurso de Orientação Profissional utilizou? Quando e como foi o procedimento 

utilizado por você (duração, freqüência)? Qual seu grau de satisfação/insatisfação com o 

serviço de OP? 

13- Este recurso utilizado contribuiu na escolha profissional? (trabalho e graduação)  

14- Qual o melhor momento para OP contribuir com a juventude na questão do futuro 

profissional? 
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ANEXO D 
 
 

 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 
Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGE 

www.univali.br/ppge 
Fone: (47) 3341 7516 - fone/Fax: (47) 3341 7822 

Rua Uruguai, 458 - Bloco 29 - 4° piso - CEP: 88302-202 – Itajaí/SC 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Eu Beatriz Hering Faht, sou acadêmica do Mestrado em Educação do Programa de Pós-
Graduação da UNIVALI e pesquisadora do projeto de investigação “Um Estudo de Caso 
sobre as influências dos recursos de Orientação Profissional na Escolha Profissional de 
Jovens Universitários”, sob a orientação da Prof.a Dr.a Tânia Regina Raitz. Esclarecemos 
que diante do atual contexto de mudanças no mundo do trabalho e da educação, com 
implicações para todos os trabalhadores, inclusive para os jovens universitários (as), 
consideramos pertinente a realização desse estudo oportunizando novos conhecimentos sobre 
a contribuição da Orientação Profissional na escolha profissional de jovens universitários (as) 
do Campus I e II da Faculdade Metropolitana de Blumenau – Grupo UNIASSELVI. 
Gostaríamos, então de convidá-lo a participar desta pesquisa que:  
 

1) Será realizada através de entrevista individual áudio gravada, com questões relativas à 
sua vida acadêmica e profissional, sobre o tema contribuições da Orientação 
Profissional na escolha profissional dos jovens na contemporaneidade.  

2) Caso lhe interesse, você poderá ter acesso as transcrições da entrevista após sua 
aplicação para revisar e mudar o que lhe julgar necessário. Em conformidade ao 
estabelecido pelas normas éticas que regulam as pesquisas envolvendo seres humanos 
em nosso País, posso garantir-lhe: liberdade de adesão ou recusa de participação na 
pesquisa; liberdade para retirar seu consentimento a qualquer momento, bastando 
contatar os pesquisadores abaixo assinalados; e sigilo das informações que forem 
dadas durante a pesquisa e relativa à sua identidade. Cabe, ainda, esclarecer, que as 
informações coletadas nesta pesquisa serão guardadas em local de acesso somente aos 
pesquisadores e serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa. Informo, ainda, 
que as publicações que resultarem da investigação, manterão a garantia de sigilo e, 
portanto, preservarão a identidade e a privacidade dos participantes. 

3) Sendo o que tinha a colocar encontro-me disponível para contatos, e outras 
informações, se necessárias, pelos telefones (48) 9991-1810 Tania R. Raitz ou (47) 
9111-9797 Beatriz H. Faht. 

 
Assinatura Aluno: ___________________________________                     Data:___/___/___.       
 
 

Blumenau, ____ de __________________ de 2010.  
 

 


