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RESUMO 

 

A pesquisa, realizada por meio de um estudo de caso, pretendeu avaliar a 

importância da Orientação Profissional para o direcionamento de Carreira na fase da 

adolescência. Esses jovens encontram-se diante de uma fase marcada por conflitos 

internos e externos, devido à transição da fase infantil para a adulta, dificultando a 

escolha profissional. O estudo investigou os fatores de influência e determinantes no 

processo de escolha profissional na adolescência junto aos estudantes do ensino 

médio do Campus São Roque do Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia de São Paulo (IFSP). A coleta de dados deu-se através de questionário 

semiestruturado e a análise predominante descritiva. Os resultados obtidos, dentre 

outros, foram que os estudantes buscam na orientação profissional algo que seja 

objetivo e que os aproxime da realidade das profissões. Quanto aos fatores 

determinantes, o estudo mostrou que os fatores psicológicos são determinantes na 

escolha, assim como os fatores sociais diante da realização da escolha profissional. 
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ABSTRACT 

 

The research, carried out through a case study, aimed to evaluate the importance of 

Professional Orientation for Career direction in adolescence. These young people 

are facing a phase marked by internal and external conflicts, due to the transition 

from the infantile stage to the adult, making difficult the professional choice. The 

study investigated the factors of influence and determinants in the process of 

professional choice in adolescence among high school students of Campus São 

Roque of the Federal Institute of Education, Science and Technology of São Paulo 

(IFSP). Data were collected through a semi-structured questionnaire and the 

predominant descriptive analysis. The results obtained, among others, were that the 

students seek in professional orientation something that is objective and that brings 

them closer to the reality of the professions. Regarding the determinants, the study 

showed that the psychological factors are determinant in the choice, as well as the 

social factors facing the professional choice. 

 

Keywords: Professional orientation; Influences; Adolescence; Career. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A escolha profissional é uma fase marcada por conflitos e questionamentos 

diante das influências presentes nesse processo. A orientação profissional, tema 

proposto nesse trabalho, destaca a importância dessa ferramenta diante da escolha 

da profissão na fase da adolescência. 

Esse processo de escolha é marcado por medos e ansiedades, e a orientação 

profissional tem como proposta auxiliar esses adolescentes a uma escolha 

consciente de uma carreira, sendo também uma oportunidade de autoconhecimento 

e reflexão das melhores escolhas e oportunidades. 

Diante da escolha de carreira, surgem as influências, no processo por parte de 

pessoas importantes na vida desses adolescentes, como, por exemplo, a família, 

entendida como um modelo de referência, gerando expectativas e pressões diante 

da escolha. 

Com esse cenário, tem-se o foco para a pesquisa que é “A Importância da 

Orientação Profissional: um estudo sobre as influências presentes no processo de 

escolha”. 

Os resultados dessa pesquisa podem contribuir com escolas de educação 

básica no entendimento do processo de escolha profissional dos estudantes. A partir 

desse entendimento, as escolas podem desenvolver projetos de orientação que 

busquem auxiliar adolescente diante das dificuldades inerentes ao processo de 

escolha profissional. 

A pergunta que norteou essa pesquisa é: quais as dificuldades mais 

recorrentes que os estudantes do ensino médio enfrentam na escolha da carreira, 

que poderiam ser minimizados, ou resolvidos, se a Orientação Profissional fosse 

adotada como processo institucional? 

Tendo como premissa que a orientação profissional é importante no processo 

de escolha da carreira, por ser uma oportunidade de autoconhecimento e ferramenta 

de direcionamento diante das dificuldades nesse processo, o objetivo é identificar, 

junto aos estudantes do Campus São Roque do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), os problemas e dificuldades mais 

comuns pela ausência dessa orientação, e também caracterizar quais são as 

intervenções que ocorrem diante do processo de escolha profissional e seus graus 

de influências na vida dos adolescentes para a escolha de carreira. 
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A partir das descobertas dessa pesquisa, espera-se que o Campus São Roque 

possa adotar formalmente a orientação profissional aos estudantes do ensino médio, 

para auxiliar na escolha inicial de carreira e também como uma oportuna ferramenta 

de autoconhecimento aos discentes. 

 A pesquisa foi realizada através de uma revisão bibliográfica contendo as 

principais teorias e ideias sobre o tema  e também embasada em um estudo de caso 

realizado junto aos estudantes do Campus São Roque do IFSP. Para obter as 

principais informações foram utilizados livros, artigos, revistas e teses que 

abordaram as teorias desde o surgimento da Orientação Profissional quanto aos 

dias atuais. Nesse sentido, os estudos foram constituídos atreves de autores como 

Bock e Aguiar (1995); Carvalho (1995); Dutra (2002); Lucchiari (1993); Santos 

(2005); Sparta (2003) entre outros. 

 O trabalho foi organizado com base nos seguintes aspectos: Orientação 

Profissional; Adolescência e o Processo de Escolha, Fatores de Influencia, Carreira; 

Método de Pesquisa; Resultados e Análise. As Considerações finais abordará a 

discussão dos resultados obtidos, verificando as relevantes observações durante a 

pesquisa.     
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 

 

A Orientação Profissional surge como um serviço, com objetivo de aumentar a 

produção industrial. Ela se inicia em 1902, na Europa, mais precisamente em 

Munique, no Centro de Orientação Profissional, onde o objetivo era identificar 

aqueles trabalhadores menos capacitados para algumas funções, e com isso evitar 

os acidentes de trabalho (CARVALHO, 1995 apud SPARTA, 2003).  

Nos anos de 1907 e 1909, a Orientação Profissional tem importante marco 

inicial, 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 

de Frank Parsons, que trouxe ideias da Psicologia e da Pedagogia para a 

Orientação Profissional, bem como a preocupação com a escolha profissional dos 

jovens de seu país, com base na promoção do autoconhecimento e no fornecimento 

de informação profissional (CARVALHO, 1995).  

Na América Latina, Brasil e Argentina, Rodolfo Bohoslavky traz a estratégia 

clínica como referência, com fundamentos nos aspectos subjetivos do individuo, 

onde a escolha profissional, para o pesquisador, seria um processo marcado pra 

toda a vida, mas o ponto principal da sua teoria era voltado para escolha profissional 

na adolescência (CARVALHO, 1995 apud SPARTA, 2003).  

De acordo com Andrade, Meira e Vasconcelos (2002), a orientação profissional 

é entendida como um processo que visa auxiliar o indivíduo na construção de uma 

identidade profissional e na estruturação de um projeto de vida. Esse processo não 

deve ser apenas informativo, já que o individuo está inserido em um contexto social, 

econômico e cultural.  Através desse processo de orientação, os indivíduos têm a 

oportunidade do autoconhecimento a fim de terem melhores condições de se fazer 

uma escolha profissional. 

Bock & Aguiar (1995) afirmam que 

“(...) a orientação vocacional, constitui-se em algo mais do que 

um momento para descoberta da profissão a seguir. É um 

processo onde emerge conflitos, estereótipos e preconceitos 

que devem ser trabalhados para a sua superação; onde a 

desinformação é enfrentada e possíveis caminhos são 
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traçados; onde o autoconhecimento adquire status de algo que 

se constrói na relação com o outro, e não com algo que se dá a 

partir de uma reflexão isolada, descolada da realidade social, 

ou que se conquista através de um esforço pessoal” (Bock & 

Aguiar, 1995, p.17).  

A importância da orientação profissional está relacionada ao momento que este 

processo faz com que o indivíduo reflita sobre si mesmo, ajudando a escolher o 

caminho profissional e dando possibilidades para que se desenvolvam as suas 

capacidades. A orientação profissional é complementar da orientação vocacional, 

indo além do comportamental, passando por um enfoque técnico para que o 

indivíduo tenha mais êxito na sua decisão. Como afirma Neiva (2007), a Orientação 

Profissional não se caracteriza como decisões isoladas e sim por um processo 

contínuo, onde as decisões são tomadas ao longo da vida. 

Por isso, a preparação para a inserção no mercado de trabalho deve ser 

desenvolvida ao longo da vida, desde juventude. É importante propor aos jovens o 

conhecimento sobre as práticas de orientação profissional, auxiliando-os a realizar 

uma escolha mais clara, de forma a reconhecer as influências que sofrem durante 

esse processo, promovendo reflexão sobre o que está influenciando a sua escolha. 

 

2.2 ADOLESCÊNCIA E O PROCESSO DE ESCOLHA 

 

As escolhas profissionais estão presentes durante toda a vida das pessoas, 

não sendo um problema exclusivo dos jovens, porém é na adolescência que se 

inicia esse desafio. Para o jovem, esse processo é ainda mais complicado, pois se 

encontram em uma fase de conflitos internos e externos, típica característica da 

adolescência, momento de transição da infância para o “adulto”, fazendo com que 

na adolescência se exerça um papel de grande importância para essa escolha 

profissional. 

Em relação a isso Lucchiari (1993, p.11) esclarece:  

“O momento da escolha de uma profissão coincide com a 

fase do desenvolvimento na qual o jovem está se descobrindo 

novamente. É o nascimento existencial, segundo o existencialismo. É 

quando o jovem está definindo sua identidade: quem ele quer e quem 

não quer ser. É o momento em que o jovem está buscando conhecer-

se melhor, seus gostos, interesses e motivações. É comum os jovens 
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dizerem: “Eu não sei o que faço, pois não gosto de nada em 

especial”; ou “Eu gosto de tudo, pode?”. Nessa fase começam a 

aparecer os primeiros confrontos com a família. As expectativas e 

desejos, desta, vão aparecendo mais claramente, e o jovem fica 

confuso, até diferenciá-los dos seus próprios.” 

 

Nesse contexto, essa escolha se apresenta de forma decisiva para a vida dos 

adolescentes. E é vista como uma necessidade pela família, pela sociedade e pelo 

próprio jovem. Soares (2002) acrescenta que não se acredita em uma única escolha, 

nem em uma escolha certa para o resto da vida, mas é importante entender como 

fazer a melhor escolha possível para o momento, diante de condições diversas. 

 

2.3 FATORES DE INFLUÊNCIA 

 

São inúmeras as influências durante o processo de escolha profissional, desde 

influências pessoais, políticas, religiosas, família, fatores econômicos, dentro outras.  

Soares (2002) explica que uma das coisas mais importantes na decisão da 

escolha profissional, é ter a consciência daquilo que nos faz decidir por tal escolha. 

O jovem deve entender como se dá sua inserção na sociedade, identificando os 

fatores determinantes e de influência nas escolhas profissionais, a partir dos tipos 

descritos no quadro abaixo, lembrando que estes fatores, na realidade, atuam 

juntos. 

 

Quadro 1 - Fatores determinantes na escolha profissional  

1. Fatores 

Políticos: 

Referem-se especialmente à política governamental e seu 

posicionamento perante a educação, em especial o ensino 

médio, pós-médio, ensino profissionalizante e universidade. 

2. Fatores 

Econômicos: 

Referem-se ao mercado trabalho, à globalização e a 

informatização das profissões, à falta de oportunidades, ao 

desemprego, à dificuldade de tornar-se empregável, à falta de 

planejamento econômico, à queda do poder aquisitivo da classe 

média e a todas as consequências do sistema capitalista no qual 

se vive. 
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3. Fatores 

Sociais: 

Dizem respeito à divisão da sociedade em classes sociais, à 

busca da ascensão social por meio do estudo (curso superior), à 

influência da sociedade na família e aos efeitos da globalização 

na cultura e na família. 

4. Fatores 

Educacionais 

Compreendem o sistema de ensino no Brasil, o nível de 

investimento do poder público na educação, a necessidade e os 

prejuízos do vestibular e a questão da universidade pública e 

privada de uma forma mais geral. 

5. Fatores 

Familiares: 

Impõem-se sobre a família uma parte importante no processo de 

impregnação da ideologia vigente. A busca da realização das 

expectativas familiares em detrimento dos interesses pessoais 

influência na decisão e na fabricação dos diferentes papéis 

profissionais. 

6. Fatores 

Psicológicos: 

Dizem respeito aos interesses, às motivações, às habilidades e 

competências pessoais, à compreensão e conscientização dos 

fatores determinantes versus a desinformação ao qual o 

indivíduo está submetido. 

Fonte: Soares (2002, p.53) 

Segundo Santos (2005), a família é apontada como a principal influência 

durante o processo de escolha profissional do adolescente. A família é o apoio e 

suporte a quem o jovem vai procurar no momento em que é preciso escolher uma 

profissão. Para Soares (2002), os pais constroem projetos para o futuro dos filhos e 

desejam que eles correspondam à imagem projetada sobre eles, propondo, muitas 

vezes, os objetivos e sonhos que tiveram para si próprios e não foram realizados.   

As influências familiares podem ser trabalhadas de diversas maneiras, durante 

o processo de orientação profissional, auxiliando o adolescente a compreender as 

questões que estão por trás de suas escolhas. Ao reconhecê-las, esse jovem poderá 

usá-las de forma consciente em seu projeto de vida pessoal e profissional.    

Apesar dos inúmeros fatores de influência e determinantes na escolha 

profissional, é importante que o jovem reflita diante de cada situação, para tentar 

integrar esses fatores, de forma que auxilie assim para uma determinada escolha.   
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2.4 CARREIRA 

 

O termo Carreira deriva da palavra latina “carraria” que significa “caminho para 

carros”. A palavra, por volta dos anos de 1500, tinha por identificação apenas 

caminho ou curso. Nos anos de 1590, passou a ser inserida no contexto referente às 

disputas onde “carreiras” era ter vantagem sobre o oponente. Somente a partir de 

1803, a palavra ganhou um novo significado, que era voltado ao mundo dos 

negócios. 

London e Stumph (1982) apud Dutra (2002, p. 100) apresentam um conceito 

mais contemporâneo para a definição de carreira:  

Carreira são as seqüências de posições ocupadas e de 

trabalhos realizados durante a vida de uma pessoa. A carreira 

envolve uma série de estágios e a ocorrência de transições que 

refletem necessidades, motivos e aspirações individuais e 

expectativas e imposições da organização e da sociedade. Da 

perspectiva do indivíduo, engloba o entendimento e a avaliação de 

sua experiência profissional, enquanto da perspectiva da organização 

engloba políticas, procedimentos e decisões ligadas a espaços 

ocupacionais, níveis organizacionais, compensação e movimento de 

pessoas. Estas perspectivas são conciliadas pela carreira dentro de 

um contexto de constante ajuste, desenvolvimento e mudança.  

Citando Dutra (2002, p.100), o autor coloca que:  

“Em primeiro lugar, não trata a carreira como uma seqüência 

linear de experiências e trabalhos, mas como uma série de estágios e 

transições que vão variar em função das pressões sobre o indivíduo, 

originadas dele próprio e do ambiente onde ele está inserido. Em 

segundo lugar, pensa a carreira como fruto da relação estabelecida 

entre a pessoa e empresa, englobando as perspectivas de ambas. 

Finalmente, trata a carreira como elemento de conciliação dinâmica 

das expectativas entre a pessoa e a empresa”.  

Atualmente, Carreira trata-se das escolhas realizadas na vida profissional e 

passou a ser um assunto discutido tanto em ambiente acadêmico quanto 

profissional, pois não envolve apenas determinações e regras organizacionais. 

Também envolve expectativas pessoais de cada indivíduo.  
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3. MÉTODO DE PESQUISA 

 

Tendo como objetivo estudar e analisar as influências presentes no processo 

de escolha de carreira dos adolescentes, essa pesquisa está embasada na 

metodologia de estudo de caso, que, segundo Yin (2001, p.32): “o estudo de caso é 

uma investigação empírica de um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto 

da vida real, sendo que os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos”.  

A pesquisa constitui-se, então, por um estudo de caso desenvolvido com os 

estudantes do Campus São Roque do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo (IFSP), onde se buscou, por meio de estatística descritiva, 

descrever o perfil destes estudantes, bem como as influências presentes no 

processo de escolha de carreira. Segundo Mattar (2001, p.62), “os métodos 

descritivos têm o objetivo de proporcionar informações sumarizadas dos dados 

contidos no total de elementos da(s) amostra(s) estudada(s)”.  

O instrumento de coleta de dados foi desenvolvido por meio de um 

questionário online semiestruturado, com dezesseis questões, sendo quinze delas 

fechadas e uma aberta, onde os estudantes foram convidados a participar de forma 

voluntária da presente pesquisa.  

 

3.1 AMOSTRA 

 

 A amostra foi constituída por adolescentes que cursavam 1ª, 2ª e 3ª série do 

Ensino Médio do Ensino Público em 2017, composta por 57 alunos do Campus São 

Roque do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). 

Para constituir a amostra, o critério para a seleção dos alunos foi: estar estudando 

no IFSP/São Roque e nos anos escolares (1º; 2º e 3º ano do Ensino Médio). Foi 

garantido e mantido o anonimato dos participantes, sendo estes convidados 

voluntariamente a participar da pesquisa. 
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3.2 INSTRUMENTO 

 

Tendo em vista o objetivo geral deste estudo, foi aplicado um questionário de 

investigação (apêndice I), com quinze questões fechadas e uma questão aberta, no 

4º bimestre do ano letivo corrente. 
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4. RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A descrição dos resultados encontrados será delineada a partir das respostas do 

questionário (apêndice I), aplicado aos alunos do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio do 

IFSP/São Roque.  

A sequência na apresentação será: caracterização da amostra, aspectos 

relacionados à escolha da profissão, aspectos relacionados às dificuldades da 

escolha, influências no processo de escolha profissional, grau de importância da 

escola e orientação profissional como projeto. 

 

4.1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

4.1.1 Idade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Observa-se nesse gráfico que os alunos da amostra se distribuem entre 14 e 

maiores de 18 anos de idade, sendo que 30% destes jovens têm 17 anos de idade e 

76% estão compreendidos entre 15 e 17 anos. 

 

4.1.2 Sexo 

9%

21%

25%

30%

9%
7%

14 15 16 17 18 Acima de 18

Gráfico 1: Distribuição dos alunos por idade. 
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Fonte: Dados primários da pesquisa. 

A leitura deste gráfico permite observar que os sujeitos da amostra estão 

representados majoritariamente por jovens do sexo feminino, sendo 66,7% e do 

sexo masculino 33,3%. 

 

4.1.3 Série 

 

A 

 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

Conforme representado no gráfico acima a distribuição de alunos por série é 

representado por 40,4% estudantes do 1º ano, 17,5% estudantes do 2º ano e 42,1% 

estudantes do 3º ano conforme representados. 

Gráfico 3: Distribuição dos alunos por série. 

Gráfico 2: Distribuição dos alunos por sexo. 
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4.1.4 Localidade 

 

 

 

 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

A partir da análise do gráfico os alunos da amostra distribuem-se pelas 

cidades vizinhas a São Roque, sendo Alumínio, Araçariguama, Ibiúna, Itapevi, 

Mairinque, Vargem Grande e São Roque onde fica localizado o campus. 

 

  4.2 DADOS RELACIONADOS A ESCOLHA  

 

4.2.1 Ao terminar o ensino médio 

 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

Gráfico 4: Distribuição dos alunos por localidade. 

Gráfico 5: Distribuição dos alunos com relação ao que se pretende fazer ao terminar o ensino 
médio. 
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A partir das respostas, pode-se observar que a maior parte dos alunos tem a 

intenção de ao terminar o ensino médio continuar estudando, sendo representados 

por 68,4% que pretendem estudar e trabalhar ao mesmo tempo e 24,6% pretendem 

fazer algum curso e 7% apenas tem a intenção de apenas trabalhar ao concluir o 

ensino médio. 

 

4.2.2 Modalidade 

 

 

 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

Ao questionar os alunos sobre qual seria a opção dentre Curso Técnico, 

Graduação Tecnológico, Licenciatura e Bacharelado, 47,4% deles responderam não 

ter pensado ainda a respeito. Dentre as outras opções, o Bacharelado se destaca 

com 21,1%, ficando com 10,5% cada uma das demais opções. 

 

4.2.3 Tipo de Instituição 

 

 

Gráfico 7: Distribuição dos alunos com relação ao tipo de instituição que desejam 

cursar. 

Gráfico 6: Distribuição dos alunos com relação à modalidade de ensino. 



24 
 

 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

A partir da análise deste gráfico pode-se observar que 68,4% dos alunos têm 

o interesse em cursar uma Instituição Pública, 22,8% são indiferentes ao tipo de 

Instituição sendo Pública ou Privada e 8,8% preferem ingressar em uma Instituição 

Privada.  

 

4.2.4 Decisão sobre a Profissão 

 

 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Os alunos do Ensino Médio geralmente têm inúmeras dúvidas em relação ao 

processo de escolha profissional, porém o gráfico permite identificar em modo geral 

que 64,9% desses alunos já tem uma decisão sobre a escolha profissional, 33,3% 

ainda tem alguma dúvida e 1,8% de fato não sabem ainda sua escolha profissional. 

Gráfico 8: Distribuição dos alunos com relação à escolha da profissão. 
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Considerando que a pesquisa foi aplicada no 4º bimestre, os 35,1% que ainda não 

estão decididos representa uma quantidade grande que justifica uma ação de 

orientação profissional. 

Em relação à série, os estudantes do 3º ano são os que mais apresentam 

dúvidas em relação à decisão de escolha quando comparados aos estudantes de 1º 

e 2º ano. Já em relação ao gênero feminino quando comparado ao masculino, 3,6% 

ainda não tem uma decisão formada em relação à profissão. Com relação à idade, 

os estudantes com idades maiores de 16 anos são os que apresentam mais dúvidas 

se comparados as estudantes menores de 16 anos, sendo 38,5% a 29%, 

respectivamente. 

 

4.2.5 Sentimento 

 

 

 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

Por meio do gráfico é possível observar que 52,6% dos respondentes se 

sentem preparados, decididos e confortáveis em relação à escolha profissional. Há 

uma pequena desarmonia entre as respostas, pois, no gráfico anterior (4.2.4), 64,9% 

havia informado ter escolhido a profissão e nesse 52,6%, um número menor, são os 

que se sentem preparados, decididos ou confortáveis em relação a sua escolha. Há, 

portanto, aqueles que se decidiram, mas ainda não estão tão seguros. Os outros 

47,4% indicam se sentirem confusos, perdidos ou pressionados com relação à 

escolha profissional. 

Gráfico 9: Distribuição dos alunos com relação o sentimento ao terem que realizar uma 
escolha profissional. 
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Com relação ao sentimento diante da escolha profissional, os estudantes do 3º 

ano são os que mais se sentem pressionados em relação à escolha. Analisando 

essa questão a partir do gênero, os estudantes do sexo masculino são os que se 

sentem mais confortáveis diante da escolha. Quanto à idade, estudantes maiores de 

16 anos são os que se sentem mais confortáveis e decididos se comparados aos 

estudantes menores de 16 anos, onde estes ainda se sentem confusos em relação 

ao sentimento ao realizar uma escolha profissional. 

 

4.5.6 Área de Interesse 

 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

Observa-se nesse gráfico que 82,5% já tem em mente a área de interesse 

para realizar uma escolha profissional e apenas 17,5% não soube responder. 

Porém, no gráfico (4.2.4), 33,3% informou ter dúvidas e 1,8% não sabiam responder 

sobre a escolha profissional, o que não se alinha com o que está representado neste 

gráfico. 

 

4.2.7 Onde buscam informações 

 

 

Gráfico 10: Distribuição dos alunos com relação à área de interesse. 

Gráfico 11: Distribuição dos alunos sobre onde buscam informações sobre carreira. 
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Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 Neste gráfico, 52,6% dos alunos tem a Internet como uma primeira fonte para 

buscar informações sobre carreira e escolha profissional. A Escola seria uma 

segunda fonte para obter informações sobre carreira, representada em 21,1% dos 

respondentes. Outros meios com 15,8%, Familiares com 8,8%, e Amigos com 1,8% 

completam o rol de fonte de informação. 

 

4.2.8 Fator determinante 

 

 

 

 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

Conforme Soares (2005), a família seria a principal influência para a escolha 

profissional. Porém, no caso dos estudantes do IFSP/São Roque são os Fatores 

Psicológicos que se destacam, indicados por 36,8% dos alunos como sendo 

determinante para a realização da escolha profissional. Este fator leva em 

Gráfico 12: Distribuição dos alunos com relação aos fatores determinantes diante da 
escolha profissional. 
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consideração o conhecimento do jovem sobre si mesmo. 

Outros dois fatores apontados como determinantes para a escolha profissional são 

os Fatores Econômicos, com 24,6%, e Fatores Educacionais, com 21,1%. E os 

fatores familiares representam apenas 7% das indicações como a principal 

influência. 

Com relação à série, para os estudantes do 1º ano, os fatores psicológicos são 

apontados como os determinantes. Já para os estudantes do 2º ano, os fatores 

apontados como determinantes foram os econômicos, educacionais e psicológicos. 

Em relação aos estudantes do 3º ano, os fatores determinantes são apontados como 

os educacionais diante da escolha profissional. 

Para os estudantes do sexo masculino, os fatores psicológicos são os que mais 

influenciam quando comparados a estudantes do sexo feminino. Já em relação à 

idade, os fatores psicológicos são mais determinantes para os estudantes menores 

de 16 anos. 

Os fatores familiares, de modo geral, ainda influenciam mais estudantes do 1º 

ano do que os estudantes do 2º e 3º ano, ainda que os fatores psicológicos sejam 

apontados como determinantes para os estudantes do 1º ano. 

 

4.2.9 Escolha Profissional dos Pais 

 

Gráfico 13: Distribuição dos alunos com relação à escolha profissional dos pais. 

 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

Analisando este gráfico, juntamente com as informações geradas 

anteriormente (gráfico 4.2.8), para os estudantes do IFSP/São Roque, a família 

deixou de ser uma das principais influências no processo de escolha de carreira. 
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Dos participantes da pesquisa, 66,7% dos alunos pretendem buscar outras áreas em 

relação à carreira de seus pais e 12,3% nunca chegaram a pensar a respeito. 

Apenas 14% pensam em considerá-las e 7% dos alunos indicam que seguiram a 

mesma carreira de um dos pais. 

 

4.2.10 Motivação 

 

Gráfico 14: Distribuição dos alunos com relação à motivação para a escolha. 

 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

Conforme apresentado neste gráfico, ao questionar os alunos sobre qual seria 

a motivação para escolha profissional, 35,1% destes indicam ‘Outros’ como 

motivação predominante sobre as outras opções (Amigos, Chances no vestibular, 

Curiosidade, Mercado de Trabalho, Outros Familiares, Pais, Professores, Salários). 
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4.2.11 Motivo para Escolha Profissional 

 

Gráfico 15: Distribuição dos alunos com relação ao que se é realmente importante na hora da 
escolha profissional. 

 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

Neste gráfico, 80,7% dos alunos indica que o mais importante na hora de 

realizar a escolha profissional é ‘Gostar do que faz’. Sobre as outras opções, 7% 

indicam Reconhecimento, 3% Estabilidade, 2% Aceitação Familiar e 2% Salário. 

 

4.2.12 Dificuldade 

 

Gráfico 16: Distribuição dos alunos conforme as dificuldades na hora da escolha profissional. 

 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

  A indicação das dificuldades na hora de realizar a escolha profissional estão 

bem distribuídas entre as alternativas pelos alunos participantes desta pesquisa. As 

dificuldades mais apontadas são a Insegurança, com 26,3%, juntamente com a Falta 
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de Informação, também com 26,3% das opiniões de modo geral. Em um primeiro 

momento, isso pode ser caracterizada com uma relação entre os dois 

apontamentos, sendo que a falta de informação pode estar gerando essa 

insegurança perante os alunos. 

Outra descoberta que pode ser observada é o destaque da alternativa ‘Grande 

número de profissões existentes’, apontado por 17,5% dos alunos como dificuldade 

relacionada a essa escolha de profissão. Outras dificuldades são apontadas 

também, 14% deles indicam ‘Sentir-se pressionados’ como dificuldade, 8,8% a 

Inexperiência e 7% as Influências como dificuldades pra a realização de uma 

escolha profissional. 

Para os estudantes do 1º ano, a Falta de Informação é apontada como a 

principal dificuldade. Já para estudantes do 2º ano, a Insegurança é a grande 

dificuldade. Entre os estudantes do 3º, o Grande Número de Profissões e a 

Insegurança caracterizam as maiores dificuldades. 

Em relação ao gênero, estudantes do feminino apontam a Insegurança como 

principal dificuldade. Já para estudantes do sexo masculino, a Falta de Informação 

surge como principal dificuldade. 

Em relação à idade, os estudantes menores de 16 anos têm a Insegurança 

como principal dificuldade e para aqueles maiores de 16 anos, o Grande Número de 

Profissões caracterizam a principal dificuldade diante a realização da escolha 

profissional. 

 

4.2.13 Grau de Importância da Escola 

Gráfico 17: Grau de importância da escola para escolha profissional. 

 

 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 
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Conforme apresentado pelo gráfico acima, 56,1% dos alunos reconhecem a 

escola como sendo Muito Importante para realizar a escolha profissional e 35,1% 

considera pelo Importante, totalizando 91,2% dos alunos da amostra. Apenas 7% 

acreditam que a Escola tem pouca importância diante da escolha e 1,8% considera 

Sem Importância para a realização para escolha profissional. 

 

4.2.14 Contribuição da Escola 

 

Gráfico 18: Distribuição dos alunos com relação à contribuição da escola no processo de 
escolha de carreira. 

 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

No geral, 94,8% dos alunos acreditam que, de alguma maneira, a escola 

poderia contribuir ou ajudar no processo de escolha de carreira. Confrontando com o 

gráfico anterior (4.2.13), onde 8,8% dos alunos indicaram que a escola tem pouca 

importância (7%) ou nenhuma importância (1,8%) no processo de escolha, nota-se 

uma pequena divergência: nas respostas dessa pergunta, apenas 5,3 % destes 

ainda acredita que a escola não poderia ajudar na escolha profissional. 

A partir das informações coletadas, 49,1% dos participantes apontam que a 

Orientação Profissional seria uma das maneiras de contribuição/ajuda oferecida pela 

escola, outros 31,6% apontam que o Autoconhecimento seria outra maneira de 

contribuição também oferecida. Aquelas que indicam o Guia de Carreiras estão 

representados por 8,8% e Mercado de Trabalho por 5,3% dos alunos.  
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4.2.15 Projeto de Orientação na Escola  

 

Gráfico 19: Distribuição dos alunos com relação ao grau de importância da escola ter um 
projeto de orientação. 

 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

É possível observar que 98,3%dos alunos da amostra desejam que a escola 

realize um Projeto de Orientação para Carreira. Dentre estes, estão divididos em 

73,7% os que indicam o projeto como Muito Importante e 24,6% como Importante. 

Para quem considera Sem Importância, está apenas um aluno (1,8%). 
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4.2.16 Projeto de Orientação para Carreira 

 

 

Fonte: Dados primários da pesquisa. 

 

O gráfico 20 apresenta as respostas obtidas na questão: Podendo participar 

de um Projeto de Orientação para Carreira, como gostaria que este fosse?   

Dos 57 alunos entrevistados, apenas 5 não responderam ou não souberam 

informar, representando 6%.  

Por meio de palavras-chave, identificadas nas repostas, Profissionais da área 

representam 18% delas, indicando que os alunos desejam um projeto que traga 

profissionais das diversas áreas para mostrar o dia a dia de cada profissão e a 

realidade por trás delas, para que o jovem possa se identificar melhor com o que 

busca. Tendo como premissa que a escolha do jovem na fase da adolescência é um 

desafio, 9% sugerem um projeto que seja objetivo para a realização da escolha 

profissional.  
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Gráfico 20: Palavras-chave com relação ao projeto de orientação. 



35 
 

As palavras-chaves Teste de Carreira, Aberto ao Público, Mercado de 

Trabalho, Informativo e Dinâmico estavam presentes em 5% das respostas, cada 

uma.  Palestras, Feira de profissões, Carreira, Bom e Autoconhecimento, 4% para 

cada uma destas palavras-chaves. Universidades, Psicólogos, Motivação, 

Influências Externas, Abrangente e Fácil Compreensão, representam 3% cada. E 

Sugestão de Cursos, Perfil e Pensamento Crítico representam 1% cada. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo, com essa pesquisa, foi investigar os fatores de influências e 

determinantes no processo de escolha profissional com os estudantes do Ensino 

Médio, do Campus São Roque. Além disso, foi pretendido identificar os problemas e 

as dificuldades mais comuns devidos essa ausência da orientação. E também 

caracterizar quais seriam as intervenções que ocorrem diante do processo de 

escolha, bem como seus graus de influência na vida dos adolescentes. 

Por meio dessa pesquisa, foi possível observar que a maior parte da amostra 

64,9% já realizou sua escolha profissional. Porém é bastante significativo o número 

de alunos que estão indecisos ou ainda não decidiram quanto a sua escolha, onde 

estes representam 35,1% dos estudantes.  Essa condição pode estar associada à 

falta de informação, já que 52,6% indicam a Falta de Informação (26,3%) e a 

Insegurança (26,3%) como as principais dificuldades em relação à escolha 

profissional.  Nesse sentido percebe-se o desejo por orientação por parte dos 

estudantes da amostra, para, provavelmente, facilitar o processo de escolha 

profissional. É fortemente recomendável refletir sobre a oferta de Orientação 

Profissional aos estudantes, para que ajudá-los a conquistar confiança e segurança 

diante da escolha profissional. Por ser fruto de uma reflexão crítica, que tenta 

conciliar aptidões, interesses e motivações pessoais com as exigências do mercado 

de trabalho, a Orientação Profissional pode contribuir muito com os estudantes 

adolescentes. 

Em relação aos sentimentos vivenciados no processo de escolha, a maioria 

dos estudantes (52,6%) afirma estar preparados, decididos e confortáveis em 

relação à escolha profissional. Os estudantes do 3º ano são os que mais se sentem 

pressionados em relação à escolha. Ainda são indicados por 47,4% da amostra 

aqueles que se sentem confusos, perdidos ou pressionados, índice que corrobora 

com a recomendação de implantar a Orientação Profissional no campus. 

O momento da escolha traz sentimentos que, muitas vezes são negativos aos 

estudantes. Esses sentimentos surgem pelo fato dos estudantes adolescentes 

encararem a escolha profissional como se fosse para uma vida inteira, sem terem a 

possibilidade de mudança futuramente. Essa preocupação pode ser associada ao 

momento de transição da adolescência para a vida adulta (LARA, 2005) e uma das 

formas de superar é por meio de adequada Orientação Profissional. 
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Quanto aos fatores determinantes para escolha profissional, os estudantes 

destacam os Fatores Psicológicos como a principal influência para a realização da 

escolha. Já na literatura os fatores familiares são apontados como uma das 

principais influências no momento da escolha profissional dos adolescentes, 

conforme explicou Lucchiari (1995, apud SANTOS, 2005, p.59): 

“...a história familiar é o ponto de partida para a constituição dos 
conceitos que os jovens têm de si mesmos, assim como para a 
compreensão das suas aptidões. As escolhas vivenciadas se dão a 
partir de modelos familiares, que também acabam influenciando no 
juízo de valores do sujeito acerca das profissões”. 

 

Não foi o que se observou no caso dos estudantes do Campus São Roque, 

onde apenas 7% deles têm a família como fator determinante no momento de 

escolha profissional. 

A partir desse estudo de caso, observou-se que o processo de escolha 

profissional é um dos momentos mais difíceis e desafiador na fase na adolescência. 

As informações apresentadas indicam que seria eficaz que o Campus São 

Roque desenvolvesse um projeto de Orientação Profissional, considerando que 

98,3% da amostra demonstrou interesse pelo desenvolvimento do projeto. De forma 

objetiva, a Orientação Profissional poderia esclarecer as dúvidas, aproximar estes 

jovens da realidade das profissões, promover autoconhecimento para ajudá-los a se 

tornar mais seguros e preparados diante do desafio da escolha profissional.   

Sugere-se que mais pesquisas sejam realizadas nesse e nos demais campi, 

para se construir uma série histórica consistente. Essa série histórica poderá 

contribuir com o melhor entendimento das necessidades e anseios do público 

adolescente, típico dos cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio. Com dados 

mais consistentes, a decisão por ofertar a Orientação Profissional estará mais 

respaldada e se materializará de forma eficaz para esse e para os demais campi que 

ofertam essa modalidade de ensino.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE I: QUESTIONÁRIO: INFLUENCIAS E ESCOLHA DE CARREIRA 

 

Idade: 

Sexo: (   ) Feminino (   ) Masculino  

Serie: (   ) 1º ano (   ) 2º ano (   ) 3º ano  

Cidade onde reside: 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1: Ao terminar o ensino médio, pretendo: 

(   ) Estudar e Trabalhar    

(   ) Fazer um curso superior 

(   ) Trabalhar  

(   ) Nada  

 

2: Diante do futuro profissional, tenho interesse em cursar: 

(   ) Curso Técnico  

(   ) Graduação Tecnológica 

(   ) Licenciatura 

(   ) Bacharelado 

(   ) Ainda não pensei 

 

3: Considerando o tipo de curso de interesse, pretendo ingressar em: 

(   ) Instituição Pública 

(   ) Instituição Privada 

(   ) Indiferente 

 

4: Já tenho em mente a profissão que desejo seguir: 

(   ) Sim  
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(   ) Não 

(   ) Tenho dúvidas   

 

5: Diante de ter que realizar uma escolha profissional eu me sinto: 

(   ) Confortável  

(   ) Pressionado  

(   ) Confuso   

(   ) Decidido  

(   ) Perdido  

(   ) Preparado 

 

6: Com relação à área de interesse, penso em: 

(   ) Ciências Agrárias 

(   ) Ciências Biológicas 

(   ) Ciências da Saúde   

(   ) Ciências Exatas e da terra 

(   ) Ciências Humanas 

(   ) Ciências Sociais Aplicadas 

(   ) Engenharias  

(   ) Linguísticas, Letras e Artes  

(   ) Não sei responder  

 

7: Busco informações sobre carreira, através de: 

(   ) Escola  

(   ) Familiares  

(   ) Amigos  

(   ) Internet 

(   ) Livros, Revistas e Jornais 

(   ) Outros 

 

8: Diante da escolha profissional, o que seria determinante para essa decisão: 

(   ) Fatores Econômicos (mercado de trabalho, poder aquisitivo x desemprego e 

falta de oportunidades)  
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(   ) Fatores Educacionais ( sistema educacional, vestibular, universidades)  

(   ) Fatores Familiares (expectativas familiares x interesses pessoais) 

(   ) Fatores Políticos (política governamental  x posicionamento perante a educação)   

(   ) Fatores Psicológicos (interesses, motivações, habilidades competências x 

desinformação)   

(   ) Fatores Sociais (classe social, sociedade , cultura  e globalização)  

 

9: Em relação às escolhas profissionais dos meus pais, eu pretendo: 

(   ) Buscar outras áreas  

(   ) Considerá-las  

(   ) Nunca pensei a respeito 

(   ) Seguir a mesma carreira de um deles 

 

10: Motivação para escolha profissional: 

(   ) Amigos 

(   ) Chances no vestibular 

(   ) Curiosidade 

(   ) Mercado de trabalho 

(   ) Outros familiares  

(   ) Pais  

(   ) Professores  

(   ) Salários 

(   ) Outros 

 

11: O que é mais importante na hora de escolher uma carreira: 

(   ) Aceitação Familiar 

(   ) Reconhecimento 

(   ) Altos cargos 

(   ) Estabilidade  

(   ) Gostar do que faz  

(   ) Porte da empresa  

(   ) Salário  
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12: O que acaba dificultando a escolha profissional: 

(   ) Falta de informação 

(   ) Grande numero de profissões  

(   ) Inexperiência  

(   ) Influências  

(   ) Insegurança   

(   ) Sentir-se pressionado  

 

13: Qual o grau de importância da escola diante da profissão a ser escolhida: 

(   ) Muito importante 

(   ) Importante    

(   ) Pouco importante  

(   ) Sem importância  

 

14: Como a escola poderia contribuir/ajudar no meu processo de escolha de 

carreira? 

(   ) Autoconhecimento 

(   ) Guia de carreiras  

(   ) Mercado de trabalho  

(   ) Orientação Profissional 

(   ) Não poderia me ajudar 

 

15: Se a minha escola tivesse um projeto de orientação de carreira para os 

alunos, seria: 

(   ) Muito importante 

(   ) Importante    

(   ) Pouco importante  

(   ) Sem importância  

 

16: Podendo participar de um projeto de Orientação Profissional para Carreira, 

como gostaria que este fosse? 
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