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Introdução: A escolha profissional é processo dinâmico, que se inicia na infância a vai
se modificando no decorrer do desenvolvimento do indivíduo. Pode ser um momento
em que se vivencia angústia, medo e ansiedade por não saber qual a melhor escolha,
sendo o processo influenciado pelo meio sócio-cultural, caracterizando-se assim como
um processo complexo de decisão. O presente trabalho foi realizado como atividade
prática da disciplina de orientação profissional do Curso de Psicologia do Centro
Universitário do Leste de Minas Gerais. Objetivo: O presente trabalho teve como
objetivo geral possibilitar aos orientandos um momento de reflexão sobre a futura
escolha profissional e suas implicações, através do desenvolvimento da capacidade de
autopercepção e levantamento de interesses e habilidades profissionais, trabalhando a
informação profissional, e refletindo sobre as expectativas de futuro. Metodologia:
Foram realizados quatro encontros semanais com duração de uma hora e trinta
minutos. Participaram do trabalho dez alunos do nono ano do ensino fundamental de
uma escola privada da região do Vale do Aço. A participação foi voluntária e os temas
discutidos foram: auto-conhecimento, informação profissional e expectativa de futuro.
Utilizamos como recursos metodológicos técnicas de dinâmica de grupo, colagem e
palestra informativa. Resultados: O grupo demonstrou muita integração, com
admiração e repeito mútuo. Os adolescentes foram participativos e conseguem fazer
relação entre o que está sendo discutido e a futura escolha deles. Apresentaram
dificuldade de falar deles mesmos, de falar das qualidades, mostram uma necessidade
de ouvir do outro suas qualidades para reafirmar o que já sabem. Demonstraram
facilidade em compartilhar informações e opiniões, o que é essencial para o
desenvolvimento do trabalho. Ao final dos encontros eles ainda não estavam certos de
suas escolhas, e a expectativa de obter das coordenadoras uma resposta não foi
atendida, no entanto entendemos que não é este o objetivo da orientação profissional e
sim promover um espaço de reflexão sobre a futura escolha profissional dos
participantes. Apesar do número de participantes ter diminuído no decorrer dos
encontros, foi possível perceber com o trabalho realizado que os objetivos foram
alcançados. Conclusão: Pode-se concluir que o objetivo foi atingido uma vez que foi
construído juntamente com o grupo um espaço de expressão e troca de experiências.
Além disso, a avaliação dos participantes foi positiva, com relato de aprendizagem, já
que os encontros possibilitaram a reflexão e o conhecimento de algumas possibilidades
futuras.
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