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Introdução: O presente trabalho trata de uma pesquisa bibliográfica, atividade prevista
na disciplina Pesquisa em Psicologia II, do 4º período do curso de Psicologia do
Unileste. Buscando encontrar na literatura fatores que influenciam a escolha
profissional, surgiu a curiosidade em saber de que forma a escolaridade dos pais
interfere na escolha profissional de seus filhos. Objetivo: Relacionar a escolha
profissional dos adolescentes com o nível de escolaridade dos pais. Procurou-se
descrever brevemente o conceito de adolescência, definir o perfil dos adolescentes
brasileiros que se encontram envolvidos nesse processo de escolha profissional e
apresentar as influências presentes durante o processo.  Metodologia: A metodologia
utilizada nessa pesquisa foi a de levantamento bibliográfico, de forma que fosse
possível chegar a textos que abordassem questões relacionadas à escolha profissional
de adolescentes. A coleta dos dados foi realizada através do portal eletrônico da
Biblioteca Virtual de Psicologia. Foi selecionado o total de 10 artigos científicos
escritos em língua portuguesa e publicados entre 2005 e 2014. Após a leitura dos
trabalhos, foram criadas categorias dos temas, dos objetivos, dos tipos de pesquisa de
acordo com os conteúdos que foram encontrados e com os objetivos desta revisão.
Resultados: Em todos os artigos utilizados nessa pesquisa, foi destacada a importância
do papel da família durante o processo de escolha profissional dos adolescentes.
Porém, no geral, foram raras às vezes em que a influência da escolaridade dos pais foi
mencionada, e quando mencionada, pouco se falava. Somente um dos artigos mostrou
ser fundamental conhecer a escolaridade dos pais, e ressaltou que filhos de mães com
ensino superior tem tendência a apresentar mais vontade de prestar vestibular. Este
mesmo artigo ainda trouxe que o nível de escolaridade e as profissões que os pais
exercem também interferem no envolvimento e apoio da família durante os projetos
profissionais dos filhos. O ambiente familiar influencia nas decisões que o adolescente
irá fazer, porém, a vivência em grupos sociais diversos permite o desenvolvimento de
mecanismos perceptivos que também contribuem na hora de fazer escolhas. É
importante ressaltar que o reconhecimento da existência dessas influências colabora
para maior consciência durante a elaboração de um projeto de carreira. Conclusão:
Observou-se que há uma relação de influência do nível de escolaridade dos pais sobre
a decisão de seus filhos, mas isso não significa que seja determinante para os planos
profissionais desses adolescentes e jovens.
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