
 

Orientação profissional: 

Qual a sua relevância? 

São tantas as opções de profissões e carreiras, optar por uma se torna um 

desafio e muitas pessoas sentem dificuldades por não conseguirem 

compreender a si mesmo, desconhecem suas habilidades, suas aptidões, 

ficando em dúvidas dos seus interesses e com pouco conhecimento frente à 

área pretendida. 

O que é orientação profissional? 

A orientação profissional tornou-se a ferramenta mais adequada para ajudar, 

ela ocorre por meio de informação e orientação, sendo um ramo que tem suma 

importância nesse momento de tomada de decisão, por meio de estratégias, foi 

se atualizando e acompanhando essas dificuldades de jovens e adultos em 

relação à escolha profissional, seja para iniciar uma ou mudar de profissão. 

Existem muitos conflitos nesse período de transição, os quais podem ser 

esclarecidos no processo de orientação profissional.  

 

 



Como funciona? 

O objetivo da orientação profissional é buscar uma maior compreensão, de 

suas características pessoais de personalidade e em paralelo com as áreas de 

interesse, alinhar e definir as quais revelam uma maior possibilidade de 

associar esses aspectos, facilitando assim a percepção do indivíduo a respeito 

de si e das profissões sugeridas. Sendo um direcionamento para resolver esse 

dilema de escolha. Como também abrangem quais são os principais fatores 

que estão influenciando em sua decisão, de acordo com sua história de vida e 

contexto social. Esse processo de avaliação é realizado por meio de entrevista, 

questionários de interesse, testes psicológicos, como testes projetivos, testes 

de personalidade e teste intelectual. Pode ser realizado individualmente ou em 

grupo. 

Qual é o profissional capacitado para realizar esse processo? 

Psicólogos capacitados e inscritos no conselho profissional podem realizar 
esse processo, auxiliando na tomada de decisão e facilitando na compreensão 
dos conflitos vivenciados ou gerados por conta desse momento de pressão 
diante dos vestibulares e outras confusões que possam vir a existir para o 
adolescente ou adulto. 

Contribuições do psicólogo (a): 

⮚ Contribuir para resolução dos conflitos; 

 

⮚ Ajudar a pensar sobre sua própria realidade; 

 

⮚ Auxiliar na busca por como está o mercado atual; 

 

⮚ Analisar as possibilidades mais adequadas para o presente e o futuro 

profissional; 

 

⮚ Proporcionar autoconhecimento de si mesmo, de forma ampla e 

específica; 

 

⮚ Aumentar a confiança, autoestima e/ou segurança; e 

 

⮚ Fortalecer ainda mais a sua decisão. 

 

 

 



Entendendo o adolescente em processo de decisão profissional? 

É possível que o adolescente possa demonstrar algumas dificuldades diante desse  

cenário, como alteração no comportamento, atitudes mais impulsivas e/ou agressivas, 

o aumento de ansiedade é natural, como o medo e a angústia por assumir a 

responsabilidade de sua escolha, pois pode ainda se sentir inseguro, perdido diante de 

um futuro tão vasto. 

Em relação à decisão, é de extrema importância ressaltar que essa escolha é pessoal e 

cabe ao psicólogo (a) orientar por meio de reflexões e auxiliar na construção de 

possiblidades mais sólidas, harmoniosa e que traga um maior contentamento e para a 

pessoa. 

 

Entendendo o cenário de transição para a carreira profissional? 

Para o adulto também é comum que alguns sintomas possam aparecer nesse 
momento de decisão, sendo eles ansiedades, medos, inseguranças, receios, 
pensamentos de incapacidade, tornando ainda mais complexo o processo, porém, não 
precisa ser tão difícil e angustiante. É possível realizar um processo tranquilo e uma 
tomada de decisão consolidada e eficaz durante todo o processo de orientação 
profissional. 

 

Você não precisa passar por isso sozinho, busque um profissional de sua 

confiança e se permita descobrir, qual o sentido profissional que você pode 

determinar para a sua vida! 
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Saiba mais: 

https://www.psicoweb.net/orienta%C3%A7%C3%A3o-de-carreira 
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