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Você verá 

por aqui...
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objetivo

Que a escolha profissional é um momento de reflexão e até mesmo de conflito 
na vida do jovem, pois sua decisão por uma profissão será influenciada por 
vários fatores, tais como: características da profissão, mercado de trabalho, 

importância social e remuneração, habilidades necessárias para o desempenho, 
pressão familiar e dos amigos. Verá ainda que a escolha deve ser feita com cautela, 
pois escolher significa perder e ganhar ao mesmo tempo.

Conceituar escolha profissional.

Identificar fatores que interferem na escolha profissional.

Desenvolver estratégias para fazer a escolha profissional.
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Para começo   
de conversa...

os anos escolares são alvo de preocupação para muitos pais e filhos, que 
desde cedo fazem mil planos sobre a profissão das crianças e adolescentes. 
Você, desde garoto(a), já deve ter pensado que seria médico (a), professor(a), 

cientista, piloto de avião, comerciante ou qualquer outra profissão. Ao longo dos anos 
foi crescendo e percebendo que gostaria de pensar em outras possibilidades para o 
seu futuro profissional. Mas um dia você tem que efetivamente fazer a sua escolha 
profissional, seja fazendo um vestibular ou iniciando sua vida no mercado informal, em 
uma empresa da sua própria família ou trabalhando para outras pessoas. Escolher a 
profissão é um momento de muita expectativa, ansiedade e muitas vezes de conflito 
para os jovens, pois os mesmos podem apresentar muitas dúvidas sobre qual profissão 
seguir e sentirem-se inseguros no momento de tomar essa decisão.
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Escolha profissional? 
Terror de pais e filhos...

Muitos são os depoimentos de filhos que não sabem que profissão escolher, 
ficam em dúvidas em áreas bem diferentes como ciências tecnológicas 
ou humanas, em cursos como Psicologia ou Engenharia da Computação 

ou ainda aquelas pessoas que estão em dúvidas em cursos da mesma área, como 
Direito e Ciências Contábeis e outros jovens que não sabem qual a profissão com que 
se identificam, nem o que gostariam de fazer no seu futuro como profissional. Sem 
falar nos adolescentes que desejam exercer uma profissão como Filosofia, Sociologia, 
Música e por pressão do seu grupo social (família, amigos) não a escolhem e optam pela 
escolha mais aceita pelo seu grupo ou por influência da sua família e principalmente 
dos pais, os quais muitas vezes esperam que o filho realize um sonho que é seu e não 
do jovem, como exemplo, fazer Direito para seguir a profissão do pai, quando o desejo 
do filho era ser músico profissional ou filósofo. 

Será que o caminho é fazer um curso superior ou você pensou em ser um desportista 
(jogador de futebol, tenista ou jogador de basquete, como exemplos) ou um comerciante? 
Independentemente da sua escolha, será necessário estabelecer critérios para no futuro 
gostar do que faz e sentir-se realizado profissionalmente.
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Escolher uma profissão não é uma coisa fácil, pois envolve aspectos da nossa 
subjetividade, como nossa forma de pensar e ver o mundo, características da nossa 
personalidade, nossa história de vida, influências recebidas desde criança pelos pais, 
amigos e familiares e nossas fantasias sobre a profissão escolhida. Envolve também 
o pensamento de que nossa profissão será para sempre, o que não é verdade, pois 
podemos mudar essa escolha ao longo do processo, embora seja mais difícil tomar 
essa decisão para a maioria da população.  Mas, o fato é que um dia precisamos optar 
pela profissão e não tem como negar as dúvidas de qual curso seguir. Muitas são 
as possibilidades, tais como: os cursos técnicos, como este que você está fazendo 
agora, os tecnológicos, a mais nova modalidade no mercado de trabalho, que têm 
como proposta formar profissionais mais focados na atividade a ser realizada num 
menor tempo possível. Normalmente, esses cursos duram dois anos e meio. E há a 
possibilidade de procurar uma universidade pública ou privada para um curso superior. 
Nesse processo de escolha, as dúvidas são necessárias, pois são elas que vão ajudá-lo, 
mas para isso é importante pensar em quais são os fatores que interferem no momento 
da escolha profissional. 

Escolher, de um modo geral, é muito difícil, e a profissão, mais ainda, pois é o momento 
de fazer um balanço, ver os prós e contras de cada uma das possibilidades e para isso 
vou pedir licença para pensarmos em um exemplo, bem mais simples que a escolha 
profissional, mas que servirá para você perceber a complexidade do processo de escolha 
em coisas mais simples, como no caso de um sorvete. Você deve estar se perguntando: 
“mas é muito fácil escolher um sorvete.” Será? Tem certeza disso? Vamos a alguns dos 
questionamentos que podem surgir ao longo da escolha.
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Na hora da escolha o que você considera:

se você vai poder ou não experimentar o sorvete;

você só pode escolher um sorvete;

será o jogo do par ou ímpar;

você quer fazer a melhor escolha com o menor risco possível e com a maior chance 
de sucesso;

essa escolha é importante, não é para o resto da vida, mas deve permanecer 
determinado tempo com você.

Para resolver qual sorvete comprar você pode 
pensar em algumas estratégias, tais como:

1. olhar a embalagem, observar as cores do sorvete;

�. conhecer os ingredientes do sorvete;

3. perguntar para as outras pessoas o que elas acham;

�. identificar as vantagens e desvantagens de cada opção;

�.  pesquisar no mercado e observar se há diferença de consumo entre homens e 
mulheres;

6. analisar o preço.

Como foi a escolha do sorvete? Conseguiu perceber que mesmo em uma decisão 
aparentemente rápida e simples temos possibilidades diversas e precisamos estar 
atentos a isso? Se a escolha do sorvete teve diferentes opções, imagine a escolha 
profissional em um país que, segundo o Ministério do Trabalho, são 2.500 profissões 
catalogadas, sendo destas 84 reconhecidas e apenas 28 regulamentadas, ou seja, com 
um conselho de fiscalização e um código de ética a seguir.
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A escolha profissional é influenciada por vários fatores e como uma maneira 
de refletir sobre esses fatores, responda às questões abaixo e depois 
comente com colegas que estão, no momento, escolhendo a profissão a 
seguir.

Questão concordo Discordo
1.  O mercado de trabalho é o elemento fundamental a 

ser levado em conta na escolha profissional.
�.  Todos têm igual oportunidade de passar no vestibular, 

depende apenas do esforço de cada um.
3.  Qualquer pessoa é livre para escolher a profissão 

que deseja.
�.  Algumas profissões são mais adequadas para 

homens e outras mais adequadas para mulheres.
�.  O fato de um aluno gostar mais de Física, Química 

e Matemática indica que ele deve escolher uma 
profissão na área de Exatas. Da mesma forma, gostar 
mais de Biologia ou História, Geografia e Português 
indica que deve escolher, respectivamente, uma 
profissão na área de Biológicas ou Humanas.

6. Todas as profissões têm a mesma importância.
7.  As profissões de nível superior são sempre mais 

bem remuneradas do que as de nível médio.
8.  O ser humano nasce com certas tendências, que 

apontam para determinadas profissões.
9.  Os meios de comunicação de massa - rádio, TV e 

jornais – trazem informações válidas e seguras, que 
ajudam na escolha profissional.

10.  Não importa a profissão, o fundamental é que cada 
um seja bom naquilo que escolheu.

11.  A escolha profissional é uma das mais, se não a 
mais importante escolha que o ser humano realiza 
em toda a sua vida.

1�.  O que se deve ter como objetivo na escolha 
profissional é a realização pessoal.

13.  Hoje é difícil escolher uma profissão, pois existem 
muitas especializações.

1�.  As faculdades tidas como melhores propiciam 
aos alunos que delas saem maior facilidade na 
obtenção de empregos.

(BocK, �00�, p. 3�� - 3�6).
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Fatores que interferem 
na escolha profissional
Desejo, identificação com a profissão, pressão dos pais e amigos, salários altos, status 
profissional e tantos outros fatores podem ser momentos cruciais na escolha da sua 
profissão. Segundo Bock (2002, p. 310), 

os fatores que influem na escolha profissão são muitos, com peso e composição 
diferentes na história individual dos jovens. Procuramos organizar estes fatores em 
quatro categorias (para efeito de uma exposição mais clara), mas gostaríamos de 
deixar claro, desde o início, que esses fatores estão em permanente interação e 
que é exatamente esta combinação entre eles que caracteriza o quadro geral da 
escolha profissional

características da profissão
Pensar em uma profissão nos remete à idéia de imaginar quais são as principais 
atividades, os locais de atuação, como é a interação com outros profissionais, o status da 
profissão e o que precisamos em termos de habilidades para desempenhar a profissão. 
Ex.: imaginar ser um médico nos faz pensar em atender pessoas doentes, trabalhar 
em hospitais, sejam estes na capital ou no interior, trabalhar em plantões, média de 
salário pago pelo mercado de trabalho, não ter medo de ver sangue e compreender que 
a morte vai fazer parte do seu trabalho quando não for possível salvar um paciente, 
mesmo tendo como juramento fazer o máximo pela vida do mesmo. No momento em 
que imaginamos esse conjunto de características, podemos perceber que não temos 
desejo de trabalhar com pessoas doentes ou não conseguimos ver sangue, inclusive 
desmaiamos nesse momento. 

Mercado de trabalho
A profissão desejada é nova no mercado ou já está saturada? Na minha cidade vou 
conseguir emprego ou vou precisar buscar trabalho em outros estados? 

O mercado de trabalho não é algo estável. Assim, no momento em que o jovem 
se coloca esta questão, o mercado de determinada profissão pode ser promissor, 
mas em pouco tempo essa situação poderá ter-se invertido. Por isso, a pergunta 
se teremos ou não emprego é de difícil resposta (BOCK, 2002, p. 312).
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importância social e remuneração
É fato que todas as pessoas desejam ser reconhecidas profissionalmente e receber 
uma remuneração justa com as atividades desenvolvidas.  Pensar em importância 
social da profissão talvez não deva ser a principal pergunta, pois cada profissão tem 
sua necessidade no mercado de trabalho, mas sim como vou me sentir trabalhando 
como comerciante, dentista, vendedor ou jornalista. E o que o pagamento recebido 
pelo trabalho é, de acordo com as minhas expectativas? Para isso você pode fazer 
uma pesquisa de mercado para ter uma noção do que é pago a estes profissionais. 
Mas lembre-se de que os vencimentos recebidos podem variar bastante dentro de 
uma mesma categoria profissional, pois fatores como: tempo de experiência, área de 
atuação, segmento da empresa contratante, se é uma empresa privada ou pública 
podem influenciar na remuneração recebida.

Habilidades necessárias para o desempenho
Sabe-se que cada profissão tem suas exigências em termos de habilidades e 
competências necessárias para o seu desenvolvimento. Você precisa ter clareza quanto 
ao segmento de atuação e seus requisitos para atuar na profissão desejada, tais como: 
vou precisar fazer um curso superior? Um técnico já é suficiente? E idiomas? Preciso 
dominar o espanhol e o inglês? 

influências de familiares e amigos
Esse é o último fator da lista, mas sem dúvida um dos mais importantes, pois 
as influências de familiares e amigos começam logo cedo na vida das crianças 
e cabe a você conseguir distinguir o que é desejo das outras pessoas e qual é o 
seu desejo, ou seja, vou realizar um sonho de meu pai ou um desejo meu ao fazer 
o curso de Medicina?
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Estratégias eficazes 
para escolher sua profissão

Conhecer as áreas e  
profissões de seu interesse
Busque ao máximo fazer leituras de livros e revistas especializadas sobre profissões.  
Fazer visitas a faculdades e universidades, assim como conversar com profissionais que 
já estão no mercado de trabalho poderá em muito ajudar na escolha da sua profissão. 
Sites e salas de bate papo também podem ser úteis nesse processo.

Procurar ajuda profissional de um psicólogo 
para fazer um processo de orientação profissional

Se você tem muitas dúvidas e sozinho não consegue tomar uma decisão, você poderá 
recorrer a um serviço de Psicologia para fazer um processo de orientação vocacional. 
Você terá como ser ajudado (a) através de entrevistas, testes psicológicos, dinâmicas 
de grupo e definir algumas opções para você refletir e tomar sua decisão.

Mas lembre-se de que o psicólogo não vai decidir por você, vai ajudar você mesmo a 
fazer sua escolha profissional.
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comparar suas características pessoais 
com as habilidades necessárias ao 
desenvolvimento da profissão.

Para você escolher a profissão, faz-se necessário comparar suas características 
pessoais, tais como: seu modo de pensar, ser e agir com as habilidades necessárias 
ao desenvolvimento da profissão desejada.

Para uma melhor reflexão sobre o momento da escolha profissional, faça a leitura do 
texto de Rubem Alves abaixo, do livro Estórias de quem gosta de ensinar.

Viagem longa, destino incerto...

Este é o mês em que sofro mais por causa de vocês, moços. Tenho dó. Ainda nem 
deixaram de ser adolescentes, e já são obrigados a comprar passagens para um 
destino desconhecido, passagens só de ida, as de volta são difíceis, raras, há uma 
longa lista de espera. Alguns me contestam: afirmam saber muito bem o lugar 
para onde estão indo. Assim são os adolescentes: sempre têm os bolsos cheios 
de certezas. Só muito tarde descobrem que certezas valem menos que um tostão 
furado.

Seria muito mais racional e menos doloroso que vocês fossem obrigados agora a 
escolher a mulher ou o marido. Hoje casamento é destino para o qual só se vende 
passagens de ida e volta. É muito fácil voltar ao ponto de partida e recomeçar: 
basta que os sentimentos e as idéias tenham mudado.

Mas a viagem para a qual vocês estão comprando passagens dura cinco anos, pelo 
menos. E se depois de chegar lá vocês não gostarem? Nada garante... vocês nunca 
estiveram lá. E se quiserem voltar? Não é como no casamento.

É complicado. Leva pelo menos outros cinco anos para chegar a um outro lugar, com 
esse bilhete que se chama vestibular e essa ferrovia que se chama universidade. 
E é duro voltar atrás, começar tudo de novo. Muitos não têm coragem para isso, e 
passam a vida inteira num lugar onde odeiam, sonhando com um outro.

Em Minas, onde nasci, se diz que para se conhecer uma pessoa é preciso comer 
um saco de sal com ela. Os apaixonados desacreditam. Quem é acometido de 
febre da paixão desaprende a astúcia do pensamento, fica abobalhado, e passa a 
repetir as asneiras que os apaixonados têm repetido pelos séculos afora: “Ah! Mãe, 
ele é diferente...” “Eu sei que o meu amor por ela é eterno. Sem ela eu morro...” E 
assim se casam, sem a paciência de comer um saco de sal. Se tivessem paciência 
descobririam a verdade de um outro ditado: “Por fora bela viola; por dentro pão 
bolorento...”

Coisa muito parecida acontece com a profissão: a gente se apaixona pela bela viola, 
e só tarde demais, no meio do saco de sal, se dá conta do pão bolorento.

O Pato Donald arranjou um emprego de porteiro, num edifício de ricos. Sentiu-se 
a pessoa mais importante do mundo e estufou o peito por causa do uniforme que 
lhe deram, cheio de botões brilhantes, fios dourados e dragonas. 

Acontece assim também na escolha das profissões: cada uma delas tem seus 
uniformes multicoloridos, seus botões brilhantes, fios dourados e dragonas. Veja, por 
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exemplo, o fascínio do uniforme do médico. Por razões que Freud explica qualquer 
mãe e qualquer pai desejam ter um filho médico. Lembram-se de Sociedade dos 
poetas mortos? O pai do jovem ator queria, por tudo neste mundo, que o filho fosse 
médico. E ele não está sozinho. O médico é uma transformação poética do herói 
Clint Eastwood: o pistoleiro solitário, apenas com a sua coragem e o seu revólver, 
entra no lugar da morte, para travar batalha com ela. Como São Jorge. O médico, em 
suas vestes sacerdotais verdes, apenas os olhos se mostrando atrás da máscara, 
a mão segurando a arma, o bisturi, o sangue escorrendo do corpo do inocente, em 
luta solitária contra a morte. Poderia haver imagem mais bela de um herói?

Todas as profissões têm seus uniformes, suas belas imagens, sua estética. Por 
isso nos apaixonamos e compramos o bilhete de ida... Mas a profissão não é isso. 
Por fora bela viola, por dentro pão bolorento...

Uma amiga me contou, feliz, que uma pessoa querida havia passado no vestibular 
de engenharia. “Que engenharia? Perguntei. “Civil”, ela respondeu. “Por que esta 
escolha? – insisti. “É que ela gosta muito de matemática.” Pensei então na bela 
imagem do engenheiro-régua de cálculo, compasso e prumo nas mãos, em busca do 
ponto de apoio onde a alavanca levantaria o mundo! “Se ela tanto ama a matemática 
talvez tivesse feito melhor escolha estudando matemática. Engenheiro, hoje, mexe 
pouco com matemática. Tudo já está definido em programas de computador. O dia-
a-dia da maioria dos engenheiros é tomar conta de peão em canteiro de obra...”

Isso vale para todas as profissões. É preciso perguntar “como será o meu dia-a-dia, 
enquanto como o saco de sal que não se acaba nunca?”

Mas há outros destinos, outros trens. Não é verdade que o único caminho bom 
seja o caminho universitário. Acho que poucos jovens sequer consideram tal 
possibilidade. É que eles se comportam como bando de maritacas: onde vai uma 
vão todas. Não podem suportar a idéia de ver o “bando” partindo, enquanto eles 
não embarcam, e ficam sozinhos na plataforma da estação...

Deixo aqui, como possibilidade não pensada, este poema de Walt Whitman, o poeta 
de Sociedade dos Poetas mortos:

Em nome de você...

Que ao homem comum ensinem

a glória da rotina e das tarefas

de cada dia e de todos os dias;

que exaltem em canções

o quanto a química e o exercício

da vida não são desprezíveis nunca,

e o trabalho braçal de um e de todos

-arar, capinar, cavar,

plantar e enramar a árvore,

as frutinhas, os legumes, as flores:

que em tudo isso possa o homem ver

que está fazendo alguma coisa de verdade

e também toda mulher

usar a serra e o martelo

ao comprido ou de través
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cultivar vocações para a carpintaria

a alvenaria, a pintura

trabalhar de alfaiate, costureira,

ama, hoteleiro, carregador,

inventar coisas, coisas engenhosas,

ajudar a lavar, cozinhar, arrumar

e não considerar desgraça alguma

dar uma mão a si próprio.

Desejo a vocês uma boa viagem. Lembrem-se do dito do João: “A coisa não está 
nem na partida e nem na chegada, mas na travessia...” Se, no meio da viagem, 
sentirem enjôo ou não gostarem dos cenários, puxem a alavanca de emergência 
e caiam fora. Se, depois de chegar lá, ouvirem falar de um destino mais alegre, 
ponham a mochila nas costas e procurem um outro destino. Carpe diem!

(alVEs, �000, p. �1 - �6). 

Agora que você já fez a leitura do texto de Rubem Alves, responda às 
questões abaixo:

1.  O autor se refere à compra de passagens só de ida para qual lugar?1.

�.  Por que no casamento as passagens são vendidas de ida e volta e na 
escolha profissional, só de ida?

�.

3. Por que é mais difícil mudar de profissão que desfazer um casamento?3.
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�.  Qual a relação entre os ditados “Para conhecer uma pessoa é necessário 
comer um saco de sal junto com ela” e “Por fora bela viola, por dentro 
pão bolorento” com o momento da escolha profissional?

�.

�.  Na opinião do autor, o fato de gostar de matemática não deveria ser a 
razão para escolher o curso de engenharia civil, mas o de matemática. 
O que você acha disso? E você, o que faria na hora da sua escolha 
profissional para diminuir os riscos de errar na decisão da profissão?

�.

6.  O que fazer para evitar possíveis equívocos na hora de escolher a 
profissão?

6.
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7.  O autor faz a seguinte afirmativa: “Mas há outros destinos, outros trens. 
Não é verdade que o único caminho bom seja o caminho universitário”. 
Comente as palavras do autor e liste quais as outras possibilidades que 
você visualiza além dos muros da universidade para você.

7.

8.  “Se, no meio da viagem, sentirem enjôo ou não gostarem dos cenários, 
puxem a alavanca de emergência e caiam fora...” diz o autor do texto. 
Qual o significado dessas palavras para você?

8.

leituras complementares
ALVES, Rubem. Estórias de quem gosta de ensinar. São Paulo: Papirus, 2000.

Neste livro o autor se posiciona de forma crítica a respeito dos vestibulares, da forma 
como as escolas estruturam o aprendizado em função dos exames anuais (vestibulares) 
e faz reflexões do que poderia ser revisto por todos os envolvidos no processo da 
educação.
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Nesta aula, estudamos que a escolha profissional é um momento de 
reflexão, muita ansiedade e até mesmo conflito para muitos jovens. São 
diversos os fatores que interferem na escolha profissional, tais como: 
características da profissão, mercado de trabalho, pressão familiar, entre 
outros. É fundamental, no processo de escolha profissional, desenvolver 
estratégias para decidir por uma profissão de forma serena e tranqüila e 
compreender que a escolha profissional pode ser alterada a qualquer tempo 
por você, mas para isso você precisa ter coragem e querer. 

1-  Como você define o momento da escolha profissional ?

�-  Quais são os fatores que interferem na escolha profissional?

3-  Quais são as estratégias que podem ser desenvolvidas na escolha da 
profissão?

1.

�.

3.
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