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Durante o ano de 2014, foram realizadas como intervenção para o estágio básico III,
do curso de Psicologia da Universidade Paranaense de Cascavel-PR, práticas de orientação
profissional para os adolescentes entre 12 e 16 anos do Centro da Juventude de Cascavel –
PR.
Após o próprio Centro da Juventude solicitar como demanda a orientação profissional,
desenvolvemos atividades com o objetivo de suscitar reflexões acerca das diversas profissões
junto aos adolescentes, discutindo sobre a importância de criarmos metas às quais busquemos
alcançar, e a importância de termos uma formação acadêmica para a própria formação
humana.
Para Aguiar (2006) o sujeito é, ao mesmo tempo, único e singular, social e histórico.
Ele transforma o social e produz sentidos subjetivos, por isso ele escolhe. E o ato de escolher
é umas das expressões únicas, singulares, sociais e históricas do sujeito, o que revela sua
subjetividade.
Aguiar (2006) relata que na orientação profissional, o sujeito se apropria de suas
determinações, vivências, história, processo de significação e necessidades, que eram
históricas, subjetivas, fluídas, genéricas e sem conteúdo específico, configuram-se em
motivos, impulsionam e orientam o sujeito para determinadas escolhas.
A tarefa do profissional orientador resume-se em desvelar os porquês, os fundamentos
dessa relação, além de outras possíveis relações que possam vir a se configurar. Tem-se a
possibilidade de criar uma intervenção que permita ao sujeito, a partir de informações, de
reflexões e de vivências, a constituição de um processo de apropriação de suas determinações
e necessidades, de produção de novos sentidos e ressignificação de outros. (AGUIAR, 2006)
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Para a psicologia sócio-histórica a orientação profissional tem como função uma
intervenção voltada para a promoção da saúde, compreender as relações sociais e ampliar a
consciência do indivíduo sobre a realidade. (Bock 2001)
A decisão em escolha ocupacional é, em última análise, um
compromisso onde o indivíduo espera ganhar o máximo grau de
satisfação através de sua vida de trabalho, seguindo uma carreira na
qual ele pode fazer uso tanto quanto possível, de seus interesses e
capacidades, em situações que satisfaçam seus valores e metas.
(Ginzberg, 1976, p.13 apud Bock 2001)

Para Roe (1976 citado por Bock 2001), as experiências infantis estabelecidas entre
pais e filhos, formam interesses, atitudes e aptidões, capacidades básicas que irão refletir na
vida adulta, em suas relações pessoais, emocionais e escolha vocacional. Se a relação for mais
amorosa, ou mais distante pode gerar pessoas mais voltadas para pessoas ou para “não
pessoas”. Já, de acordo com Gelatt (1976 apud Bock 2001) a construção da personalidade do
indivíduo se dá a partir da interferência do contexto sócio-econômico e suas escolhas e
possibilidades são entendidas de acordo com o grau de relevância dado a cada alternativa.
Com essa reflexão em mente, durante as dez semanas de intervenção realizadas com
os adolescentes do Centro da Juventude, buscamos ajudá-los a desenvolver um maior
autoconhecimento, visando detectar suas habilidades e dificuldades, e os sujeitos que mais
influenciam e apóiam dentro do grupo familiar e de amigos, e também reflexões sobre
sociedade e mercado de trabalho. Para isso desenvolvemos atividades de apresentação,
discussão das características individuais, não inatas, os gostos mutáveis, as relações sociais e
as imagens formadas por elas e uma reflexão de como éramos no passado, como somos hoje e
como seremos no futuro, o quanto mudamos ao longo de nossas vidas.
Após a aprendizagem desses conceitos, desenvolvemos atividades sobre a sociedade e
o mercado de trabalho, a fim de apresentarmos aos adolescentes as profissões que eles mais
tinham afinidade, como skatista, desenhista, rapper, por meio de vídeos com entrevistas de
profissionais da área, contando sobre sua história até se tornarem profissionais. Incentivandoos assim a irem atrás de seus sonhos, se esforçarem para tornarem-se profissionais, mostrando
que toda profissão é importante e que precisam do apoio da família e de conhecimento sobre a
área em questão.
Com base no referencial bibliográfico, conclui-se que a fase da adolescência é muito
perturbadora, tanto para o individuo que passa por ela, como para quem convive com esses
indivíduos. É um momento de muitas mudanças, com pouco tempo para assimilação das
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mesmas, uma verdadeira “metamorfose ambulante”, a qual pode ocasionar sintomas
patológicos que permaneçam na vida do sujeito para além dessa fase ou apenas crises que nela
ficam, ou podem ainda desenvolver-se na adolescência de maneira sadia.
Quando chega à puberdade, o adolescente amadurece, forma sua identidade, cria seu
grupo de amigos e torna-se livre dos pais e ao mesmo tempo dependente deles. É uma fase de
grande importância para a psicologia, e que requer muita atenção dos adultos, um apoio para
as decisões que precisam ser tomadas, como escolha profissional, independência financeira,
por exemplo.
De acordo com Becker (2013), o individuo procurara se inserir em um grupo com uma
visão similar a sua de maneira a se proteger, criando desta forma uma zona de conforto, na
qual vivenciam juntos as experiências e descobertas. Com isso eles buscam sua singularidade
e substituição do vínculo com os pais.
Nesse período de intervenções, adquirimos experiência na atuação em grupo com
adolescentes e tivemos a possibilidade de visualizar as particularidades dessa atuação,
adaptando as atividades previstas e buscando sugestões de atividades para que houvesse maior
participação e envolvimento. Finalizamos a prática do ano de 2014, entendendo quão rico foi
essa oportunidade de aprendizagem e entendendo que a criação de um vínculo com o grupo é
fundamental para a interação e o desenrolar das atividades propostas. Pois as práticas e as
intervenções propostas são mais bem desenvolvidas a partir que se conhecem os integrantes
em suas particularidades e em suas interações sociais e analisa as características gerais do
grupo.
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