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Introdução: O presente trabalho foi realizado como uma atividade prática da disciplina
Orientação Profissional do curso de Psicologia realizada através de uma intervenção
em grupo no intuito de promover um processo de autoconhecimento e reflexão acerca
dos aspectos que permeiam a construção de um projeto de futuro profissional na
adolescência. Destacamos a importância de refletir sobre a escolha profissional no
final do ensino fundamental para que os estudantes possam decidir sobre a formação
da educação profissional e/ou ensino médio na próxima etapa educacional. Objetivo:
Esta prática objetivou proporcionar aos alunos do 9º ano de uma escola pública da
região do Vale do Aço-MG uma reflexão acerca da escolha da profissão e da
construção de um projeto de futuro profissional, baseando-se no autoconhecimento e
na informação sobre o mercado de trabalho na atualidade e profissões. Metodologia: O
trabalho foi desenvolvido nas dependências de uma escola pública de Coronel
Fabriciano-MG, com cerca de 15 alunos do 9º ano do ensino fundamental, entre 14 e
16 anos de idade. Foram realizados 4 encontros com duração aproximada de noventa
minutos cada. Utilizamos as oficinas de dinâmicas de grupos e apresentações em
multimídia para abordar os temas propostos, tais como: autoconhecimento através da
identificação das habilidades e interesses; informação sobre as profissões e cursos
existentes; as formas de ingresso nas instituições de ensino; os recursos de apoio e
financiamento estudantil; e as exigências do mercado de trabalho na atualidade
Resultados: As profissões levantadas durante os encontros foram: advogado, juiz,
engenheiro civil, engenheiro químico, jogador de futebol, empresário, policial,
modelo, músico, arquiteto, paisagista, dentista, estilista, biólogo e DJ. Os adolescentes
conseguiram estabelecer relações entre suas características pessoais e as necessárias e
desejáveis das profissões, promovendo reflexão e insights. A maioria dos adolescentes
ainda não havia pensado sobre o vestibular, por acharem uma fase distante do que
vivem, mas demonstraram interesse nas questões levantadas durante os encontros.
Alguns participantes estavam mais implicados que os outros durante as discussões e
reflexões em grupo, porém todos estavam conscientes da importância do conhecimento
dos temas discutidos nos encontros. Durante os encontros podemos ver processos
grupais acontecendo, ao observar a dimensão educativa das oficinas de dinâmicas de
grupo, no momento que levamos informações sobre as profissões levantadas pelo
próprio grupo, esclarecer os tipos de cursos existentes, as formas de ingresso nesses
cursos e sobre o mercado de trabalho, bem como a dimensão terapêutica fazendo-os
refletir sobre suas características pessoais e sobre a importância do autoconhecimento
durante a escolha profissional. Ao final identificamos que alguns adolescentes já
tinham definido a escolha do curso que iriam seguir ao final o ensino médio e/ou curso
técnico. Conclusão: Consideramos o trabalho desenvolvido satisfatório na medida em
que nosso foco foi sensibiliza-los acerca da importância do processo de escolha
profissional, promovendo o autoconhecimento aos participantes e levando informação
sobre o mundo do trabalho. Acredita-se que esta prática proporcionou aos estudantes
amplo aprendizado na formação acadêmica.
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