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CONTEXTUALIZANDO





Globalização, desenvolvimento de tecnolo-
gias de comunicação e de armazenamento 
de informações, mudanças sociais marcan-
tes e flexibilização laboral geraram uma fra-
gilização das estruturas sociais vigentes com 
consequências diretas e profundas sobre as 
pessoas e seus projetos de vida. A orienta-
ção profissional e de carreira, como área 
de pesquisa e atuação, defronta-se, nesse 
cenário, com a premência de repensar suas 
teorias e práticas (Guichard, 2012), partin-
do necessariamente do entendimento não 
apenas dessas mudanças, mas, principal-
mente, do impacto delas nas pessoas. Nes-
te capítulo, centraremos nossa atenção no 
adolescente, principal alvo de nossas prá-
ticas.

Ser adolescente no século XXI tem se 
mostrado um desafio importante para to-
dos: para o mundo adulto, no qual é neces-
sário lidar com padrões de referência e mo-
delos de ação no mundo muito distintos dos 
seus; para o Estado, que tem no adolescente 
um problema central em termos de forma-
ção, inserção no mercado de trabalho, se-
xualidade, saúde, segurança, consumo e fa-
mília; e para o próprio adolescente, que tem 
de lidar com um mundo adulto que lhe dá 

poucas referências e modelos, que, muitas 
vezes, são confusos, ambíguos e contraditó-
rios, e se vê compelido a praticamente criar 
referências e construir formas de ser em um 
mundo contemporâneo caracterizado como 
complexo, heterogêneo e flexibilizado.

Quem são esses adolescentes de hoje?  
O que as pesquisas nos mostram sobre eles?  
Lançado o desafio, este capítulo, longe de 
oferecer uma resposta única e conclusiva, 
tem como objetivo refletir sobre essa ques-
tão, apresentando, se possível, questões que 
possam auxiliar nas pesquisas e discussões 
dos profissionais da área de orientação pro-
fissional e de carreira.

EM BUSCA DO CONCEITO 
DE ADOLESCÊNCIA

Vários campos do saber, por motivos distin-
tos, dedicaram-se a compreender a adoles-
cência e produzir teorias e conceituações, 
visando a elaborar definições que abranges-
sem a temática adolescente. Entre as quais 
citamos: a ordenação jurídica e legal, co-
mo o ECA (Estatuto da Criança e do Ado-
lescente), no direito; o estudo do desenvol-
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vimento biológico e psicológico individual 
na medicina e na psicologia do desenvolvi-
mento; a tipificação dos jovens em grandes 
grupos homogêneos, como são as propos-
tas da Geração Y (1980 a 2000) e da Gera-
ção Z (2000 em diante), oriundas da admi-
nistração; a compreensão da juventude co-
mo grupo ou condição social, na sociologia; 
ou como identidade e papel psicossocial, na 
psicologia social.

Segundo Matheus (2007), etimologi-
camente, adolescência vem de adolescere, 
que significa desenvolver-se, ou crescer, en-
tretanto, também guarda relação com addo-
lescere, que significa adoecer. É devido a is-
so que se tem a ideia de crise para definir a 
adolescência.

Na tradição mais biológica e psicoló-
gica individual, a adolescência tem iní-
cio com a puberdade e se encerra com a 
possibilidade  de assumir papéis sociais adul-
tos. Além disso, ela é caracterizada pela uni-
versalidade das transformações biológicas e 
psicológicas.

Erikson (1976) define adolescência 
como a transição da infância à vida adul-
ta basicamente marcada por uma morató-
ria psicossocial, ou seja, pela liberdade pa-
ra experimentar livremente papéis sexuais, 
sociais e ocupacionais até definir-se. Consti-
tui-se como uma crise normativa que ocor-
reria entre os 12 e 18 anos, em que a pes-
soa em desenvolvimento teria de resolver o 
dilema central entre construir uma identi-
dade e viver uma difusão de papéis, sendo 
o modelo de construção identitária marca-
do pela escolha e a reprodução de referên-
cias sociais (identidade como reprodução).

Knobel (1981) postulou a existência 
de uma “Síndrome da adolescência nor-
mal”, na qual alguns padrões e comporta-
mentos psicopatológicos são esperados e 
considerados normais para a vivência da 
adolescência e para a sua estabilização em 
um momento de busca identitária, carga 
emocional intensa, autocentramento, an-
gústia extrema e criatividade.

Já Aberastury (1981) centra sua com-
preensão da adolescência como um perío-
do marcado pela vivência de perdas e lutos 
gerados pelo desamparo da desidealização 
das figuras parentais e da ruptura da oni-
potência.

Carvajal (1998) concebe a adoles-
cência como um grupo de fenômenos que 
eclode em um dado momento da vida até 
a consolidação da vida adulta (definida pe-
lo trabalho, pela independência e pela in-
timidade). Caracterizada pelo enlace entre 
mudanças biológicas, psíquicas e sociais, a 
adolescência é uma etapa importante do 
desenvolvimento e fundamental para os 
processos de escolha profissional.

Para esses autores, portanto, esse perío-
do envolve uma grande crise, com desestru-
turações e reestruturações de personalidade, 
principalmente no tocante à crise de identi-
dade (necessidade de ser ele mesmo), à crise 
de autoridade (enfrentamento de normas ou 
imposição de modelos) e à crise sexual (po-
sicionamento sexual e de gênero) – sem esta-
belecer faixas etárias determinadas.

As ciências sociais têm abandonado 
a ideia de adolescência e utilizado o termo 
juventudes, no plural, para indicar que não 
se trata de uma fase normativa do ciclo vi-
tal, nem estaria psicológica e biologicamen-
te determinada. Contudo, a fase se confi-
guraria como condições psicossociais de vi-
da fortemente marcadas pelos backgrounds 
socioeconômicos e culturais da pessoa em 
desenvolvimento e não obedeceria, obriga-
toriamente, a uma cronologia de vida, nem 
existiriam posições e conquistas sociais cla-
ras, como anteriormente eram a formação 
educacional e profissional, a inserção no 
mercado de trabalho e a constituição da fa-
mília, tornando a separação entre juventu-
de e vida adulta mais complexa (Camarano, 
2006; Coimbra, Bocco, & Nascimento, 2005; 
Dayrrel, 2003; Guimarães, 2004; Organiza-
ção Internacional do Trabalho [OIT], 2009).

A psicologia social, por sua vez, busca 
relacionar a psicologia mais individual com 
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a sociologia e compreender como se proces-
sa a construção de si mesmo e a construção 
identitária nas variadas relações que cada 
jovem produz com o mundo. Tais relações 
se dão a partir das referências legitimadas 
que o mundo disponibiliza para cada um e 
que sofrem restrições e possibilidades so-
ciais, econômicas e culturais. Dessa manei-
ra, é possível afirmar que a adolescência é 
mais construída do que psicológica ou bio-
logicamente determinada, ou seja, o ado-
lescente cria sentido sobre si e constrói um 
lugar para si no mundo de referências so-
ciais (Bock & Liebesny, 2003; Bohoslavsky, 
1983; Dubet, 1998; Lehman, Uvaldo, & Sil-
va, 2006; Ribeiro, 2011).

Por último, a administração e parte da 
psicologia organizacional e do consumidor 
têm produzido tipificações dos jovens em 
grandes grupos homogêneos, como estraté-
gia de compreensão de suas vivências. Is-
so resultou nas propostas da Geração Y, re-
lativa aos nascidos entre 1980 e 2000, e a 
atual Geração Z, relativa aos nascidos de-
pois de 2000, que, em sua grande maioria, 
ainda não chegaram às universidades e ao 
mundo  do trabalho (Ramos, Casa Nova, & 
Carvalho, 2012).

Diante de um mundo flexibilizado, 
complexo e heterogêneo, conforme ante-
riormente descrito, partilhamos da noção 
de que, independentemente de definirmos 
como “adolescência” ou “juventudes” – o fe-
nômeno sobre o qual nos propusemos a fa-
zer uma reflexão –, o adolescente, ou o jo-
vem, vive um momento marcado pela tran-
sição de modelos, no qual velhos modelos 
ainda existem e novos modelos ainda não 
se consolidaram. Essa transição relega o su-
jeito a experienciar desafios sociolaborais 
e culturais ambíguos e contraditórios que 
não guardam relação direta com os mode-
los adultos consolidados, gerando mais dú-
vidas e incertezas do que garantias. Salien-
tamos que, ao entender a adolescência ou 
a juventude como um processo necessaria-
mente atravessado pelas condições sociais, 

econômicas e culturais, não podemos ne-
gar que parte da população não passa pe-
los processos ou apresenta as característi-
cas descritas, sendo que, em alguns casos, 
a passagem da infância para o mundo adul-
to ocorre diretamente (adolescência ampu-
tada, como denomina Carvajal, 1998). Con-
tudo, as mudanças sociais e o mundo do 
trabalho afetam a todos direta ou indireta-
mente, de formas possivelmente diferentes 
e com menor ou maior intensidade.

ADOLESCÊNCIA NO SÉCULO XXI

Atualmente, ser adolescente é viver em um 
mundo em transição, com variados mode-
los sociolaborais de referência para guiar a 
construção da vida, tanto aqueles mais tra-
dicionalmente constituídos quanto os mais 
contemporâneos (Birman, 2006; Lehman 
et al., 2006). Por exemplo, trabalhar, em 
boa parte do século XX, se resumia basica-
mente a ter uma boa formação, conseguir 
um bom emprego e mantê-lo até o final 
da vida em uma situação que possibilitava 
certa previsão do futuro. No entanto, hoje, 
além desses aspectos, trabalhar também é 
não ter clareza se a formação é suficiente, 
é mudar constantemente de emprego, tra-
balho, cidade e, muitas vezes, de profissão 
e nunca ter segurança, estabilidade e con-
tinuidade definitivas, como nos modelos 
anteriormente predominantes, constituí-
dos ao longo do século XX (Castel, 2009; 
Sennett, 1998, 2006; Touraine, 2006).

Além disso, não é somente na dimen-
são do trabalho que mudanças acontece-
ram, pois as referências de família, gêne-
ro, sexualidade, formação, cronologia da 
vida e modelo de vida adulta estão igual-
mente flexibilizadas, o que coloca desafios 
enormes, tanto para os adolescentes quan-
to para os adultos. Isso ocorre porque os 
primeiros não têm mais referências adul-
tas se guras e predominantes às quais se ba-
sear na construção de suas vidas, ao mes-
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mo tempo em que os últimos não conse-
guem oferecer modelos aos adolescentes, 
ou seja, a estrutura social oriunda da tra-
dição não responde mais totalmente à or-
ganização e nor matização da vida sociola-
boral (Birman, 2006; Duarte, 2009; Lipo-
vetsky & Serroy, 2011).

Essa situação promove, por um lado, 
uma situação de sofrimento e angústia pe-
la falta de referências, mas, por outro la-
do, propicia um espaço maior de abertura 
e criação, em termos psicossociais, princi-
palmente para os adolescentes (subjetivos, 
identitários e sociais). Isso tudo é muito dis-
tinto da tradicional reprodução de modelos 
adultos, configurada basicamente ao lon-
go do século XX (Giddens, 2002; Ribeiro, 
2014; Silva, 2005).

George Mead, importante pensador 
do campo da psicologia social, postulou, 
nos anos 1950, que a base para a constru-
ção de si, em termos da subjetividade, das 
identidades construídas e dos papéis sociais 
incorporados, seria o outro generalizado. Es-
se conceito pode ser entendido como o mo-
delo de referência adulto ao qual a pessoa 
em desenvolvimento deveria se basear pa-
ra a construção de si e de suas ações no 
mundo, marcado pela ordem social vigente 
e que demandava uma reprodução de mo-
delos para o reconhecimento de si (Mead,  
1953), sendo que tudo que não obedecia 
claramente a esses modelos era considera-
do desviante (Becker, 2008).

O reconhecimento de si como adulto, 
por exemplo, se dava a partir da conquis-
ta de realizações e posições sociais crono-
logicamente determinadas, ou seja, a pas-
sagem da adolescência para a vida adulta 
acontecia, progressivamente, pela finaliza-
ção da formação educacional e profissional, 
pela obtenção de um emprego e pela consti-
tuição da própria família, conferindo ao su-
jeito independência e lugar social próprios 
(Calligaris, 2000; OIT, 2009).

Malo (2007), atualizando Mead (1953), 
aponta que o mundo contemporâneo tem 

oferecido múltiplas referências significa-
tivas e legitimadas psicossocialmente pa-
ra guiar a vida das pessoas, constituindo-
-se em verdadeiros outros generalizados, 
ou referências múltiplas e plurais. Des-
sa forma, não existe plenamente uma úni-
ca  referência a seguir devido ao reconhe-
cimento social de mais de uma referência 
como legítima e aceita, o que torna a ta-
refa de transição para a vida adulta mais 
complexa.

No campo do trabalho, por exemplo, a 
tarefa básica, para o adolescente, era esco-
lher um curso de formação (técnico ou su-
perior, dependendo de suas condições so-
cioeconômicas) e conseguir e manter um 
emprego na sua área de atuação. Atualmen-
te, esse modelo ainda é vigente, entretan-
to, não se configura como modelo predomi-
nante, nem como o mais valorizado social-
mente, pois concorre com outros modelos 
que falam sobre a insuficiência da forma-
ção para a atuação no mercado de traba-
lho, a necessidade de aprendizagem contí-
nua e a mudança constante, a relativa des-
cartabilidade das pessoas, a existência e a 
consolidação de outras formas de vínculo 
ao mercado de trabalho (terceirização, te-
letrabalho, microempreendedorismo indi-
vidual) e a demanda pelo desempenho de 
várias funções em vários locais de trabalho 
simultaneamente (polivalência e multifun-
cionalidade). É esse contexto sociolaboral 
que o adulto não compreende plenamente 
nem consegue contribuir como modelo pa-
ra o adolescente (OIT, 2009; Ribeiro, 2014; 
Sennett, 2006).

Assim, diante desse breve quadro 
apresentado, a própria compreensão da 
adolescência se torna complexa, e conceitos 
e teorias têm sido problematizados, entre 
eles a questão de devermos ou não pensar 
em adolescência da forma como é classica-
mente postulada na psicologia. A adoles-
cência, para a psicologia, é uma fase nor-
mativa do ciclo vital psicológica e biologi-
camente determinada, marcada por crises, 
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principalmente sexuais e identitárias, en-
tre elas a crise vocacional e ocupacional 
(Bohoslavsky, 1977). Esta última teria co-
mo principal função a preparação para a vi-
da adulta, como definiram autores clássicos 
da temática adolescente (Aberastury, 1981; 
Erikson, 1976; Knobel, 1981).

O QUE É SER ADOLESCENTE 
NO SÉCULO XXI?

Para responder a essa pergunta, apresen-
taremos e discutiremos o pensamento e 
propostas de alguns autores contemporâ-
neos acerca da experiência de ser adoles-
cente no século XXI, sintetizados em cinco  
eixos:

1. crise do mundo adulto;
2. impulsividade e falta de limites;
3. individualização da vida;
4. multiplicidade de referências legitima-

das;
5. dificuldade de se projetar no futuro.

CRISE DO MUNDO ADULTO 
COMO MODELO: INDEFINIÇÃO 
DO QUE É SER ADOLESCENTE 
E DO QUE É SER ADULTO

Um aspecto a ser considerado nesta refle-
xão é a supervalorização da chamada juven-
tude nas sociedades capitalistas atuais.

 Juventude hoje é um bem a ser manti-
do e cultuado e, portanto, a ser prolongado, 
com o auxílio das conquistas da medicina, 
que aumentaram significativamente o tem-
po e a qualidade de vida.

Birman (2006, p. 25) aponta que a 
temporalidade da juventude modificou-se 
de forma significativa, então, “. . . seja na 
transformação da infância que a precede, 
seja na vida adulta que a sucede”, gerando 
um alongamento da adolescência, por seu 
início antecipado e sua finalização estendi-

da e indefinida. As consequências diretas 
disso são a desvalorização da maturidade e 
da velhice, entendidas como diminuição da 
produtividade ou estagnação, e o encurta-
mento da infância e da velhice.

A luta contra a passagem do tempo é 
uma das características marcantes em nos-
sa sociedade – o corpo moldado em aca-
demias, cirurgias rejuvenescedoras, padro-
nização da forma de se vestir (as crianças 
sendo vestidas como adolescentes precoce-
mente e a ausência quase absoluta de rou-
pas desenvolvidas para a chamada terceira 
idade). A consequência disso para o mundo 
do trabalho é clara.

O tempo cronológico e as marcas da 
maturidade e da velhice devem ser apaga-
dos, e o desenvolvimento, parado. Em con-
trapartida, o desenvolvimento tecnológico 
propõe um tempo presente absoluto – não 
é necessária a espera, pois a informação é 
instantânea. As relações podem ser media-
das pelo computador, pelas redes sociais; as 
informações e as relações são virtualizadas, 
ou seja, se tornam não presentes, subme-
tendo a narrativa à prova de uma unidade 
de tempo sem unidade de lugar. Dessa ma-
neira, essa nova configuração de tempo-es-
paço produz uma nova construção da sub-
jetividade.

Nesses moldes, para Calligaris (2000), 
a adolescência deve ser concebida como 
tempo de suspensão na tentativa de tornar 
o adolescente independente, que tem condi-
ções de ser adulto, mas não está autorizado 
psicossocialmente a sê-lo, ou seja, um tempo 
de transição com duração desconhecida, ge-
rador de frustação pela moratória e a impo-
sição de uma felicidade pela idealização da 
adolescência. No entanto, a questão central 
não é quando começa a adolescência, e sim 
quando se sai dela, pela resposta à pergun-
ta dirigida aos adultos: “O que eles esperam 
de mim?” (Calligaris, 2000, p. 23).

As dúvidas quanto à resposta certa pa-
ra essa questão trazem insegurança, tentati-
va de interpretação do mundo adulto e con-
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tradição, pois os adultos querem que o ado-
lescente seja autônomo (exigência de ter 
uma posição social de destaque), mas lhe 
recusam a autonomia; querem que tenha 
sucesso social (exigências de performan-
ce), mas postergam essa situação para que 
ele possa se preparar melhor. Além disso, 
não fica claro se desejam que o adolescen-
te aceite ou desafie a moratória imposta, o 
que traz outra questão importante: como 
conseguir ser reconhecido e admitido como 
adulto? Afinal, o principal objetivo da ado-
lescência ainda se configura como o desejo 
de ser adulto.

O problema atual, já postulado, é que 
os adultos oferecem referências e modelos 
ambíguos, imprecisos, múltiplos, difusos, 
heterogêneos e contraditórios, dificultando 
muito a resposta à pergunta colocada por 
Calligaris (2000, p. 23): “O que eles espe-
ram de mim?”.

Ao mesmo tempo, uma parte dos ado-
lescentes vive uma falta de limites, com o 
declínio da autoridade parental e dos inter-
ditos próprios desta e dos representantes 
paternos, e uma cobrança para seguirem 
as normas sociais, por exemplo, ter sucesso 
profissional; ou os jovens são supercuida-
dos e, ao mesmo tempo, deixados à deriva, 
em uma economia dos cuidados igualmente 
ambígua, segundo Birman (2006).

Para Calligaris (2000), no contexto di-
fuso atual, haveria duas qualidades subja-
centes importantes postas ao adolescente 
pelo mundo adulto: ser desejável e ser inve-
jável. Em outras palavras, um adoles cente 
deve enfrentar dois pontos centrais na sua 
vivência atual: o sucesso nas relações amo-
rosas e sexuais e a conquista do poder, o 
que o levaria às crises contemporâneas, in-
tensificadas pela enorme exposição a que 
estão submetidos nas redes sociais virtuais.

Vale salientar que esses também são 
dois objetivos centrais para os adultos, que 
igualmente enfrentam dificuldades para 
compreender e alcançar tais ideais sociais, 

que são redirecionados aos jovens. Dessa 
maneira, é trazida, então, uma das questões 
já postuladas: o que diferenciaria o adoles-
cente do adulto na atualidade?

As diferenças estão cada vez mais di-
fusas, mas há uma característica que parece 
aproximar os dois momentos de vida com 
impactos distintos para ambos: uma dificul-
dade enorme de compreender o que o mun-
do deseja e, consequentemente, como agir 
no mundo, a partir de escolhas e projetos, e 
como se projetar no futuro.

No jovem, a falta de parâmetros cla-
ros gera a busca mais individualizada da 
construção identitária e do lugar no mun-
do, marcando uma dificuldade de fortale-
cimento identitário pela falta de reconheci-
mento do outro significativo. Além disso, a 
ação sobre o mundo por meio da estratégia 
impulsiva de tentativa e erro redunda em 
falta de limites.

No adulto, há a emergência de crises 
mais frequentes pela dificuldade de com-
preensão dos critérios para ser desejável e 
invejável e por movimentos complicados, 
como a tentativa de voltar, concretamen-
te, a ser jovem. Isso configura um dos gran-
des problemas atuais: se o dever dos adul-
tos é envelhecer, o que acontece quando o 
ideal dos adultos é rejuvenescer? Assim, a 
ação no presente e a projeção para o futuro 
tornam-se uma ação complexa e enigmática 
para o jovem, pois não há referências clara-
mente colocadas como predominantes, em-
bora coexistam no mundo atual desde mo-
delos tradicionais que garantem segurança, 
estabilidade e uma referência clara a seguir 
até modelos mais abertos e flexíveis (Ribei-
ro & Uvaldo, 2011).

O adolescente, então, vê-se diante da 
impossibilidade de definir o que é ser adul-
to, pois há várias formas socialmente legi-
timadas de ser adulto hoje em dia, muitas 
delas não conhecidas ou reconhecidas pelos 
próprios adultos, que são referência presen-
te direta para esses adolescentes.



Orientação vocacional e de carreira em contextos clínicos e educativos  19

O que nos traz novamente a questão: 
O que é ser adulto na contemporaneidade?

Reações comuns a essa situação, por 
parte dos adultos, corporificam-se na restri-
ção e no engaiolamento espacial dos filhos 
como estratégia de proteção, o que oca-
siona ausência de convívio com outras pes-
soas nos espaços públicos, a fim de evitar 
contato com modelos sociais não reconheci-
dos. Exemplo disso é a autorização dos pais 
para que os filhos permaneçam na casa pa-
terna, com a devida proteção, mas com a 
ativa vida sexual de adultos.

Impulsividade

Ramos e colaboradores (2012) re ferem que 
a impulsividade e a baixa tolerância à frus-
tração seriam características entre os jovens 
nascidos de 1980 a 2000, nomeados de Ge-
ração Y, características analisadas por Ou-
teiral (2003). O autor afirma que, ao lon-
go do século XX, o modelo de ação sobre o 
mundo era marcado pela lógica de IMPUL-
SO-PENSAMENTO-AÇÃO, ou seja, havia 
uma intermediação social das referências 
incorporadas pelos adolescentes que os le-
vavam a agir a partir de parâmetros social-
mente configurados que nem sempre garan-
tiam sucesso ou desejo atendidos de forma 
imediata. Por exemplo, no mercado de tra-
balho, as promoções eram conquistas que 
demandavam muito tempo e investimento 
e poderiam não acontecer.

O tempo, ou, na verdade, a percep-
ção subjetiva do tempo, sempre foi uma das 
questões importantes a serem considera-
das em qualquer orientação profissional e 
de carreira ou mesmo em qualquer trabalho 
com adolescentes, pois, como pondera Bo-
hoslavsky (1977, p. 99),

. . . embora, como observadores ex-
ternos, possamos analisar a dimen-
são temporal em três momentos 

(passado, presente e futuro), do 
ponto de vista do sujeito, o tempo 
não é uma sucessão ordenada, mas 
uma dimensão de certo modo ‘cons-
truída’ a partir de cada presente.

A percepção subjetiva do tempo, como 
vem ocorrendo desde o início do século XXI, 
tem sua forma pautada pela urgência: é ne-
cessário assimilar a novidade de forma rápi-
da, mesmo que esta venha incessantemen-
te, pois há uma promessa de que aí haveria 
formas instantâneas de satisfação. A media-
ção tecnológica das relações está cada vez 
mais presente nesse processo, o que, por 
um lado, acelera oportunidades de conta-
to e facilidade de acesso, mas, por outro, to-
ma o lugar outras formas de relacionamen-
to entre pessoas e ideias, pessoas e seus so-
nhos e projetos e pessoas entre si.

Essa temporalidade, marcada pela  
urgência notória entre os jovens e adoles-
centes, torna essas outras formas de expe-
riência que não são caracterizadas pela 
pressa nem pela velocidade desvaloriza-
das. São cada vez mais raras as oportuni-
dades que os jovens têm de vivenciar ou-
tras formas de se relacionar com o corpo, 
com as ideias e com os outros que não se-
jam as das sensações momentâneas e das 
percepções e decisões instantâneas (Kehl, 
2009).

Essa forma de estar no mundo e nas 
relações valoriza cada vez mais o produto 
em detrimento do processo, em uma tenta-
tiva de antecipar os resultados. É como se o 
viver fosse um presente absoluto, pois, se o 
sujeito não passar pelo processo, o passa-
do torna-se descartável, uma vez que se tem 
a sensação de que ele não está exatamente 
direcionado ao resultado. Portanto, o futu-
ro, que seria o produto do processo, “esgo-
ta-se no instante seguinte”, convocado a se 
tornar presente o quanto antes. Sem algu-
ma experiência de processo, o envolvimento 
subjetivo e o trabalho psíquico dos jovens – 
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fundamentais para a orientação profissional 
e de carreira – ficam empobrecidos. “Desli-
gado o fio que ata o presente à experiência 
passada, como se voltar ao futuro?” (Kehl, 
2009, p. 168).

Outeiral (2003) aponta que a configu-
ração contemporânea de ação sobre o mun-
do se dá pelo modelo IMPULSO-AÇÃO, ou 
seja, a tolerância à frustração e a posterga-
ção ou compensação dos desejos parecem 
não ser possibilidades aos adolescentes que 
buscam recarga imediata dos impulsos pa-
ra novos investimentos. O tempo de espera 
para as realizações mostra-se curto e, dian-
te de impossibilidades, o sujeito decide-se 
mais por mudar do que por investir forte-
mente no desejo que demorará a se reali-
zar. No mesmo exemplo antes colocado, no 
mercado de trabalho, as promoções preci-
sam ser conquistas rápidas, caso contrário, 
o adolescente pode mudar de trabalho em 
busca dessa rapidez na conquista, sem mui-
to tempo e investimento para que isso acon-
teça.

Outeiral (2003) e Tapscott (2010) 
complementam que a velocidade dos ga-
mes e das comunicações virtuais propor-
cionadas pela tecnologia desponta co-
mo a forma predominante de ação sobre 
o mundo, ou seja, os adolescentes agem 
com impulsividade e, dessa forma, têm, 
como principal estratégia de ação, o mo-
delo da tentativa e erro, em vez de inves-
tir tempo e dinheiro em espaços de apren-
dizagem formal para essas situações. Esse 
processo deixa-os, muitas vezes, sozinhos 
para tomar decisões e fazer escolhas, re-
dundando em uma individualização da vi-
da, não por opção, mas por falta dela. Is-
so é o que Castel (2009) chamou de in-
dividualismo negativo, definido como um 
individualismo pela desagregação das re-
ferências coletivas, e não por uma afirma-
ção de si sobre a sociedade, ou seja, um 
individualismo em função do enfraqueci-
mento ou da perda das referências socio-
laborais.

Individualização da vida

Esse modelo da tentativa e erro de ação so-
bre o mundo, bem como a falta de referên-
cias claras sobre o que é ser adulto, faz com 
que o adolescente, muitas vezes, se veja so-
zinho diante dos desafios e das tarefas im-
postas pelo mundo. Somam-se a isso, se-
gundo Birman (2006), uma vivência de 
maior solidão na família, pela diminuição 
da quantidade de irmãos, por ter pais sepa-
rados e pela agenda intensa de todos. Além 
disso, o autor ressalta que os pais passaram 
a se dar o direito de ter projetos existenciais 
próprios, independentes do projeto familiar.

Tudo isso contribui para a vivência do 
individualismo negativo, no qual há uma 
priorização de valores e projetos individuais 
sobre os coletivos pela falta ou ambiguida-
de das referências sociais, o que pode gerar 
as características, comumente atribuídas à 
Geração Y, de desejo de liberdade em tudo 
que se faz, afirmação das vontades e a cus-
tomização do mundo, obtendo dos meios o 
que deseja (Ramos et al., 2012).

Essa situação acontece, também, em 
função da perenidade das conquistas, tor-
nando tudo muito transitório, sendo essa a 
característica central da vida: mas como fi-
ca a necessidade de segurança e constância 
que a psicologia sempre colocou como im-
portante para a manutenção da vida?

Isso traz novamente a questão: o que 
é ser adulto? Esse movimento de individua-
lização da vida e de desejo de liberdade, pre-
conizado como característico da Geração Y, 
seria mesmo emblemático dos adolescentes 
contemporâneos ou seria a possibilidade de 
existir diante da falta de referências claras?

Multiplicidade de 
referências legitimadas

A multiplicidade de referências legitimadas 
traz uma possibilidade de abertura e cria-
ção para o adolescente, sendo a criativida-
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de e a inovação também colocadas como ca-
racterísticas comumente atribuídas à Gera-
ção Y (Ramos et al., 2012). Entretanto, isso 
deixa o adolescente, como discutido na se-
ção anterior, perdido no mundo, sem refe-
rências, o que tem trazido impactos sociola-
borais importantes, na carreira e na trajetó-
ria de formação.

Guimarães (2004) aponta que há 
uma mudança no sentido do trabalho pa-
ra o adolescente, passando de um valor éti-
co central, como foi para o mundo adulto, 
ao longo de quase todo o século XX, para 
uma preocupação e uma demanda impor-
tante, mas não central, pois

. . . sua centralidade não advém de 
seu valor ético, e sim de sua urgência 
como problema, ou seja, o sentido 
do trabalho seria antes o de uma de-
manda a satisfazer que o de um va-
lor a cultivar. (Ribeiro, 2011, p. 62).

O trabalho seria, basicamente, uma ati-
vidade para resolver necessidades de sobre-
vivência e uma possibilidade de fazer víncu-
los sociais, característica mais importante.

Além disso, há uma mudança no sen-
tido da educação que, para muitos, seria 
apenas uma autorização para pleitear uma 
vaga no mercado de trabalho, mesmo por-
que os principais requisitos apontados pa-
ra o sucesso no trabalho estariam relaciona-
dos mais às características pessoais do que à 
formação educacional – que é um dos atuais 
discursos sociais ambíguos, pois a qualifica-
ção formal ainda é condição básica para in-
gresso e ascensão no mercado de trabalho.

Essas duas características da constru-
ção de si no mundo também impactam a 
projeção de si no futuro, como veremos a 
seguir.

Projetos de futuro

Lipovetsky e Serroy (2011) dizem que a 
projeção da vida em direção ao futuro teve 

uma mudança radical na contemporaneida-
de, pois, de forma contrária ao projeto so-
cial configurado ao longo do século XX, a 
supervalorização do futuro tem cedido lu-
gar ao superinvestimento no presente, e, 
em curto prazo, há uma preocupação pre-
coce com o futuro, conforme aponta Birman 
(2006). Além disso, há uma vivência no 
presente com grande dificuldade de proje-
tar o futuro, devido à ambiguidade das refe-
rências e dos modelos adultos disponíveis.

Dessa maneira, pensar a adolescên-
cia do século XX era concebê-la como proje-
ção da vida adulta futura, mas, agora, tam-
bém devemos olhar para a experiência de 
vida adolescente presente, pois, antes, seu 
investimento era concretizado no futuro, 
mas, agora, ele também precisa realizar-se 
no presente para poder ter algum futuro, 
em função, por exemplo, da impulsividade 
adolescente e da cobrança precoce por par-
te dos adultos. Se a adolescência era a pre-
paração para os papéis sociais adultos, pa-
rece que, agora, as coisas têm acontecido si-
multaneamente.

Proposta de orientação 
profissional e de carreira

Diante desse cenário de falta de referências 
e de uma realidade efêmera e instantânea, 
como a orientação profissional e de carrei-
ra pode auxiliar esses adolescentes/jovens 
em suas escolhas e trajetórias profissionais?

Um desafio que se coloca para a orien-
tação profissional e de carreira e para os 
orientadores profissionais do século XXI é o 
de não formatar a sua prática à temporali-
dade contemporânea, apressada e atropela-
da, que desvaloriza a duração do tempo de 
compreender, em nome de uma busca por 
resultados, que, sem as condições que uma 
experiência de processo produz, não se sus-
tentam.

Assim, o objetivo de uma orientação 
profissional e de carreira deve ser auxiliar 
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o jovem na construção de si no mundo por 
meio de um projeto. O projeto é composto 
por uma articulação das escolhas que a pes-
soa faz, um processo que demanda uma es-
tratégia, ou seja, uma intencionalidade em 
sua vida profissional, o que implica uma 
antecipação do futuro. O projeto tem du-
pla dimensionalidade: dimensão subjetiva e 
identitária de construção do projeto de vi-
da profissional (visando à busca de sentido 
na vida) e uma dimensão operativa instru-
mental de construção de um plano de ação 
profissional (visando à criação de um con-
junto de ações para atingir um fim) (Ribei-
ro, 2014).

Ora, esse tipo de abordagem implica a 
exploração de si mesmo e das questões so-
ciais e econômicas, mas também a elabora-
ção de ação sobre o mundo por meio da rea-
lização de escolhas no processo de constru-
ção de um projeto de vida de trabalho.

Dessa maneira, propicia-se ao jovem 
uma experiência significativa e própria, em 
que o processo é, em si, mais importante do 
que a escolha, porque, nele, reside a possibi-
lidade de apropriação e construção de algo 
próprio. Lacan (1998) fragmenta essa expe-
riência mais significativa em três tempos: o 
instante de ver, o tempo para com preender 
e o momento de concluir. O primeiro e o ter-
ceiro são tempos mais instantâneos (daí ad-
vêm as palavras “instante” e “momento”), 
que duram tanto quanto um relance per-
ceptivo. Já o tempo de compreen der seria 
aquele em que realmente preci sa-se de tem-
po, de processo, de duração, de cons trução. 
É uma experiência não precipi tada ao resul-
tado ou a uma conclusão; que se daria so-
mente no terceiro momento. A pura sequên-
cia de instantes, de impulsos à ação, não 
sustentados por uma experiência de com-
preender, é “. . . uma temporalidade vazia, 
na qual nada se cria e da qual não se conser-
va nenhuma lembrança significativa capaz 
de conferir valor ao vivido” (Kehl, 2009, p. 
116). É isso que precisamos evitar no nosso 
trabalho de orientadores.
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O processo da escolha profissional requer o 
gerenciamento de fatores intrínsecos e ex-
trínsecos ao jovem indeciso. A dimensão in-
dividual do orientando, que considera suas 
habilidades, aptidões, personalidade e for-
mação educacional, encontra-se fortemen-
te enlaçada a valores, afetos e crenças fami-
liares, além de um amplo contexto social, 
político, econômico e cultural. Todos es-
ses fatores atuam conjuntamente em diver-
sos momentos decisivos da trajetória huma-
na, e não poderia ser diferente na trajetória 
vocacional. Ainda que os projetos huma-
nos se desenvolvam no contexto de múlti-
plas relações mais ou menos significativas, 
vasta literatura aponta para a família como 
o maior fator de influência no desenvolvi-
mento de carreira. Este capítulo abordará 
algumas formas como a família nuclear  in-
fluencia, de modo intencional ou não, posi-
tiva ou negativamente no momento da es-
colha profissional de jovens aspirantes ao 
ensino superior.

Sendo a família o primeiro e mais sig-
nificativo contexto em que o sujeito viven-
cia saberes, afetos e experiências estrutu-
rantes que formarão a matriz das relações a 
serem estabelecidas consigo próprio e com 
os demais, se faz imprescindível observar 

esse berço emocional da construção dos ali-
cerces que sustentam o sujeito como prota-
gonista de sua própria história.

Embora a assimetria social interfi-
ra nos projetos de carreira, nem sempre o 
 contexto socioeconômico é preponderante. 
A qualidade das relações familiares estabe-
lecidas, a comunicação aberta, o apoio emo-
cional oferecido e a confiança influenciam 
as atividades de exploração, as aspirações 
profissionais e os planos futuros, impactan-
do os processos de construção de carrei-
ra. O tipo de organização e funcionamen-
to familiar mostrou-se mais decisivo do que 
o status socioeconômico dos pais e o gêne-
ro na construção da identidade vocacional 
dos adolescentes (Paloş & Drobotb,  2010; 
Penick & Jepsen, 1992). O alto índice de 
comportamento parental negligente em fa-
mílias que frequentam escolas privadas no 
Brasil mostra que existem muitos pais inca-
pazes de cumprir sua função de monitorar e 
proteger os filhos, oferecendo-lhes limites e 
afeto em qualquer camada social nas famí-
lias modernas (Hutz & Bardagi, 2006).

Viver em um contexto familiar em que 
existe estabilidade emocional que garanta se-
gurança de um projeto de vida ou per tencer 
a uma família desestruturada e disfuncio-

2
A FAMÍLIA E A CONSTRUÇÃO DE PROJETOS 
VOCACIONAIS EM ADOLESCENTES
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nal pode fazer enorme diferença (Gonçalves, 
2006; Gonçalves & Coimbra, 2003).

INFLUÊNCIA 
PARENTAL DESEJÁVEL

A necessidade do estabelecimento de rela-
ções positivas na interação pais-filhos que 
promovam a autonomia e responsabilização 
da prole tem sido descrita na literatura co-
mo uma variável processual de importância 
no desenvolvimento da carreira (Bardagi, 
Lassance, & Teixeira, 2012; Bryant, Zvonko-
vick, & Reynolds, 2006; Carvalho & Taveira, 
2009; Gonçalves, 2006; Gonçalves & Coim-
bra, 2007; Levenfus & Nunes, 2002a).

É consenso entre pais, alunos, profes-
sores e profissionais da orientação de car-
reira portugueses, pesquisados por Carva-
lho e Taveira (2009), que os pais devem 
apoiar os filhos afetiva e instrumentalmen-
te. O apoio é caracterizado em termos de 
aprovação, incentivo e compreensão das 
escolhas dos filhos de forma positiva e in-
teressada. Os participantes dessa pesquisa 
sugerem que os pais devem contribuir para 
o desenvolvimento e a implementação de 
escolhas de carreira dos filhos por meio de 
atitudes de comunicação, apoio e acompa-
nhamento. Nesse caso, a comunicação diz 
respeito a esclarecimentos informativos re-
lativos às questões escolares e profissio-
nais, alertas para dificuldades e problemas 
e incentivo à participação em experiên-
cias de exploração vocacional. Eles tam-
bém acreditam que os pais possam contri-
buir, promovendo atividades que oportu-
nizem experiências de trabalho, contatos 
com profissionais, estabelecimentos labo-
rais e colegas. O apoio diz respeito não so-
mente ao instrumental que se possa alcan-
çar, mas ao apoio emocional e moral em 
escolhas difíceis, situações malsucedidas e 
reorientação. Já o acompanhamento é am-
plo em termos de desenvolvimento pessoal 
e desempenho escolar.

Para que os pais possam oferecer a co-
municação desejada, deveriam ter suporte 
da escola de seu filho, recebendo informa-
ções amplas tanto a respeito do desenvol-
vimento humano quanto das carreiras e do 
mundo do trabalho. Assim, os sujeitos pes-
quisados referem que os pais podem vir a 
aconselhar os filhos especificamente quan-
to à carreira, quando necessário, mas sem 
influenciar suas escolhas. Além disso, eles 
acreditam que os pais poderiam sugerir op-
ções, esclarecer os filhos sobre dados da 
rea lidade, ajustando suas expectativas, sem 
ideias preconcebidas, mantendo-se isentos 
(Carvalho & Taveira, 2009).

A realidade, no entanto, mostra-se dis-
tante desse ideal. Pais saudáveis são preocu-
pados com o futuro de seus filhos e, mesmo 
aqueles que não são ansiosos, antecipando 
infortúnios na carreira, tendem a transmitir 
valorizações da realidade do mundo do tra-
balho que eles próprios consideram impor-
tantes para o sucesso profissional de seus fi-
lhos. Em uma sociedade capitalista, na qual 
ganhar dinheiro é sinônimo de sobrevivên-
cia, o anseio pela perpetuação da espécie por 
si só promove esse tipo de influência. Dessa 
forma, pais de classes econômicas mais ele-
vadas, em que o sucesso profissional rela-
ciona-se à capacidade de autonomia e che-
fia, proporcionam experiências exploratórias 
no sentido de competitividade, independên-
cia, autossuficiência e assertividade. Em con-
trapartida, famílias desfavorecidas, em que 
o sucesso profissional depende da conformi-
dade à autoridade, tendem a valorizar mais 
as atitudes de obediência/subserviência na 
educação dos seus filhos (Gonçalves & Coim-
bra, 2007). Estilos parentais e sua influência 
na carreira (autoritativo, autoritário, indul-
gente e negligente) foram pesquisados por 
Magalhães, Alvarenga e Teixeira (2012), in-
dependentemente da classe econômica.

A partir da influência parental ideal, 
colaborativa e isenta, segundo os sujeitos 
pesquisados em Portugal, sobrevêm efeitos 
desejáveis, tais como experiência de auto-
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nomia e responsabilidade, sentimentos de 
aprovação e incentivo, prazer pelo estudo e 
sucesso na escolha realizada, que se consti-
tuem como condições para o bom desenvol-
vimento de carreira. Os pais criariam espa-
ço para o surgimento da individualidade e 
da autonomia nas decisões, ao passo que os 
filhos se responsabilizariam pelas novas ta-
refas (Carvalho & Taveira, 2009).

Além do desenvolvimento de auto-
nomia e responsabilidade, pesquisadores 
apontam que a participação dos pais tam-
bém se relaciona ao desenvolvimento de va-
lores e atitudes de trabalho, autoconfiança, 
autoeficácia e habilidades para a tomada de 
decisão (Bardagi & Hutz, 2008; Bardagi et 
al., 2012; Gonçalves & Coimbra, 2007; Hutz 
& Bardagi, 2006; Paloş & Drobotb, 2010).

Em um estudo exploratório com gra-
duandos evadidos, percebeu-se tendência 
maior por parte dos pais brasileiros em in-
centivar estudos e obtenção de diploma uni-
versitário do que em buscar interlocução 
sistemática sobre a decisão. Conforme os fi-
lhos demonstraram segurança na escolha, 
os pais tenderam a fornecer apoio sem, ne-
cessariamente, demonstrar entusiasmo. De 
uma forma geral, as conversas entre pais e 
filhos versaram sobre a escolha, sua certe-
za e a aprovação no vestibular. Não houve 
aprofundamento na conversa familiar a res-
peito de dúvidas de carreira, opções de cur-
so, atividades profissionais e mundo do tra-
balho. Durante o período em que estiveram 
insatisfeitos em seus cursos, os filhos man-
tiveram seus sentimentos de angústia dis-
tante do conhecimento da família. No mo-
mento da evasão, os filhos declararam rece-
ber apoio parental, embora fantasiassem o 
contrário. A falta de diálogo sistemático en-
tre os membros das famílias permeou todo 
o processo, desde a escolha inicial até a eva-
são (Bardagi & Hutz, 2008).

Não se pode generalizar esse estudo 
exploratório como modelo do que ocorre no 
país inteiro, no entanto, é possível questio-

nar se o altíssimo índice de evasão univer-
sitária brasileira está relacionado à falta de 
envolvimento familiar na escolha profissio-
nal dos filhos. Como bem pontuam Gonçal-
ves e Coimbra (2007), as famílias que pro-
porcionam aos filhos a construção de auto-
nomia e responsabilidade em suas escolhas 
não deixam de questionar sobre o realismo 
de suas opções, antecipando-lhes as pos-
síveis consequências de suas decisões. Em 
contrapartida, os ambientes familiares carac-
terizados por níveis de comunicação reduzi-
dos, com ausência de expressão de sentimen-
tos e experiências, são limitadores do desen-
volvimento vocacional (Gonçalves, 2006).

Nos contextos familiares em que os 
pais sentem que têm um papel significati-
vo no desenvolvimento vocacional de seus 
filhos e não querem abdicar desse direito, 
assumindo-o com intencionalidade, os fi-
lhos percebem esse apoio como positivo e 
recorrem a ele (Gonçalves, 2006). Perce-
be-se, no Brasil, uma forte tendência de as 
famílias delegarem às escolas parte signi-
ficativa da formação de seus filhos. O bai-
xo investimento familiar em atitudes que 
visam ao protagonismo redunda na visão 
dos jovens de que seu futuro profissional 
é, em grande parte, dependente do merca-
do de trabalho (Levenfus & Nunes, 2002b, 
2002c, 2002d).

ESTILOS PARENTAIS 
E CONSTRUÇÃO DE 
PROJETOS VOCACIONAIS

Observam-se diversas formas como os pais 
exercem sua função parental. Além do cli-
ma emocional revelado pela linguagem cor-
poral, pelo tom de voz, pelo trato e pelo hu-
mor, é possível perceber um conjunto de es-
tratégias utilizadas por eles com o intuito 
de instruir seus filhos em aptidões acadê-
micas, sociais e afetivas em diferentes con-
textos. Há pais que utilizam predominante-
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mente explicações, e outros, punições, re-
compensas, ameaças e supervisão. Esses 
diferentes padrões de como os pais mane-
jam aspectos de poder e de apoio emocio-
nal na relação com seus filhos foram estru-
turados em estilos parentais.

Baumrind (1966) propôs a existên-
cia de três estilos parentais distintos: o es-
tilo autoritário, o estilo autoritativo e o es-
tilo indulgente. Mais tarde, Maccoby e 
Martin (1983) acrescentaram um novo es-
tilo parental, o negligente, e definiram ain-
da duas dimensões fundamentais às práti-
cas educativas, a exigência e a responsivida-
de. A exigência inclui as práticas educativas 
parentais relacionadas com o controle do 
comportamento dos filhos e o estabeleci-
mento de regras. A responsividade diz res-
peito às práticas educativas cujos compo-
nentes principais são o afeto, a compreen-
são, o apoio emocional e o desenvolvimento 
da autonomia. A combinação dessas duas 
dimensões constitui as quatro variações es-
tilísticas, a saber, autoritativo (exigência e 
responsividade elevadas), autoritário (exi-
gência elevada e responsividade reduzida), 
indulgente (exigência reduzida, responsivi-
dade elevada) e negligente (exigência e res-
ponsividade reduzidas).

Percebendo a relação entre estilos pa-
rentais e características importantes para o 
desenvolvimento vocacional, tais como au-
tonomia, autoestima e autoconfiança, al-
guns pesquisadores buscaram relacionar es-
sas variáveis (Bardagi & Hutz, 2008; Holland, 
1958; Hutz & Bardagi, 2006; Kracke, 1997; 
Koumoundourou, Tsaousis, & Kounenou, 
2011; Magalhães et al., 2012; Nichols & 
Holland, 1963). A seguir, apresentaremos as 
relações percebidas em cada estilo.

Estilo autoritário

No estilo autoritário, a autonomia, que é 
necessária à tomada de decisões, nem sem-

pre se desenvolve. Os pais tentam contro-
lar e modelar o comportamento da crian-
ça segundo normas preestabelecidas e rígi-
das, que normalmente não são explicadas 
ou discutidas. Obediência e respeito pela 
autoridade são comportamentos impostos 
aos filhos e, em situações de conflito, são 
aplicadas medidas punitivas físicas, castigos 
ou ameaças.

O ambiente emocional criado é carac-
terizado, via de regra, por frieza, reduzida 
troca de afeto, distância e ausência de estí-
mulo e de encorajamento.

Inibidos nas tentativas de diálogos e 
negociação das regras impostas, frequente-
mente os filhos tornam-se pessoas submis-
sas e dependentes, aparentando não se em-
penharem na conquista de objetivos. Isso 
resulta, ainda, em pouca desenvoltura em 
sociedade, baixa autoestima e alto índice de 
depressão.

Com relação à escolha profissional, 
essas famílias promovem dificuldades 
(Aunola, Sttatin, & Nurmi, 2000). Pais au-
toritários tendem a não permitir dúvida 
ou hesitação na hora da escolha, exigin-
do tomada de decisão ou criticando even-
tuais decisões tomadas (Hutz & Bardagi, 
2006).

Verificando a existência de relações 
significativas entre interesses vocacionais 
e estilos parentais, Holland (1958) suge-
riu que, em famílias marcadas pelo auto-
ritarismo, os rapazes tendem ao perfil ti-
pológico Realista – práticas conservadoras, 
valorização de aspectos práticos e produti-
vos, preferência por manipulação de máqui-
nas e ferramentas a relacionamento inter-
pessoal.

Em outro estudo, verificou-se a espe-
rada tendência de pais autoritários a esti-
mularem os filhos a realizarem interesses 
parentais do que os seus próprios, desesti-
mulando desenvolvimento e investimentos 
em domínios apreciados pelos filhos (Ni-
chols & Holland, 1963).
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Em estudo com estudantes gregos, ve-
rificou-se que o estilo autoritário impac-
ta na autoimagem e identidade, levando à 
indecisão de carreira. Filhos de pais autori-
tários apresentaram dificuldades na toma-
da de decisão. Apenas as meninas tiveram 
autoavaliações negativas (elevado neuroti-
cismo, baixa autoestima, baixa autoeficá-
cia geral e locus de controle externo), inter-
ferindo na escolha profissional (Koumoun-
dourou et al., 2011).

Na região central da Alemanha, Kra-
cke (1997) verificou que o estilo parental 
autoritário, exigente pela realização das ex-
pectativas dos pais, coloca a criança em si-
tuação de conformismo nas atividades de 
educação para a carreira.

Apesar de a educação autoritária estar 
associada a sucesso acadêmico, as pressões 
para se adequar e cumprir as expectativas 
dos pais podem causar má adequação en-
tre o indivíduo e a carreira escolhida, além 
de perturbações da saúde mental e de re-
lações familiares perturbadas (Way & Ross
mann, 1996).

Estilo autoritativo (democrático)

No estilo autoritativo, os pais aplicam as 
regras e as normas de forma racional, ex-
plicando ao filho o motivo de elas existi-
rem. São mais tolerantes, incentivando o 
diálogo, reconhecendo os interesses do fi-
lho, mas também exercem controle e au-
toridade em situações de conflito ou de 
comportamento inadequado. Os filhos 
devem responder às exigências dos pais, 
mas estes também aceitam responder, 
tanto quanto possível, aos pontos de vis-
ta e às exigências razoáveis dos filhos, que 
aprendem a negociar e assumir compro-
missos. Afetuosos, esses pais costumam 
solicitar a opinião dos filhos, encorajan-

do a tomada de decisões e proporcionan-
do oportunidades para o desenvolvimen-
to das suas aptidões.

Ao avaliar a eficácia de cada esti-
lo parental, no que diz respeito a níveis 
mais elevados de maturidade, assertivida-
de, autonomia, conduta empreendedora, 
alto índice de competência psicológica e 
responsabilidade social, vários trabalhos 
apontam que os resultados mais positivos 
foram encontrados na educação pelo es-
tilo autoritativo. Níveis de indecisão, an-
siedade e depressão, por exemplo, foram 
encontrados em índices mais baixos nes-
se grupo, quando comparado a filhos de 
outros estilos parentais (Hutz & Bardagi, 
2006).

Outro benefício da educação do esti-
lo parental democrático é favorecer, nos fi-
lhos adolescentes, o desenvolvimento de 
um centro autônomo de avaliação e defi-
nição de metas de vida (Magalhães et al., 
2012). Além disso, esse estilo parental con-
tribui positivamente para a preparação para 
a transição da escola para o trabalho (Way 
& Rossmann, 1996).

Com relação a interesses vocacionais, 
Holland (1958) associou rapazes educados 
no estilo parental autoritativo ao tipo Inves-
tigativo – aqueles que tendem a valorizar o 
desenvolvimento e a aquisição de conheci-
mentos, a apresentar competências analíti-
cas, técnicas e verbais e interesses por ati-
vidades de exploração, compreensão, pre-
dição ou controle de fenômenos sociais e 
naturais.

Adolescentes com mais comporta-
mento ativo na busca de informações pa-
ra a escolha da profissão vêm de famílias 
com estilo democrático (Faria, Pinto, & Viei-
ra, 2014). Esse comportamento explorató-
rio bem-desenvolvido está associado à pro-
moção de independência oferecida por es-
sas famílias (Kracke, 1997).
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Estilo indulgente (permissivo)

No estilo indulgente, os pais mostramse 
muito receptivos aos desejos dos filhos e 
pouco exigentes na aplicação de normas ou 
regras. Tolerantes, também não impõem li-
mites e punições, exercendo pouco controle 
sobre o comportamento dos filhos, que, não 
raro, comportam-se de modo inadequado, 
causando problemas.

Sem um agente responsável por dire-
cionar seu comportamento, as crianças vi-
vem sem regras básicas, como horários pa-
ra refeições, ver televisão, utilizar o compu-
tador, dormir. Pais indulgentes não exigem 
comportamentos relacionados à boa educa-
ção ou ao cumprimento de tarefas, deixan-
do que os filhos se autorregulem e tomem 
suas próprias decisões.

Esse estilo parental caracterizado pe-
la permissividade e pela baixa exigência re-
vela-se pouco acessível à satisfação dos in-
teresses das crianças, no que diz respeito a 
pessoas e objetos (Kracke, 1997).

Pais indulgentes, assim como os auto-
ritativos, encorajam a exploração e a autor-
regulação e confiam na capacidade dos fi-
lhos. Provavelmente, esse fator influencia a 
autoestima. Entre todos os estilos pesquisa-
dos, os adolescentes brasileiros de famílias 
indulgentes apresentaram os escores mais 
elevados em medidas de autoestima (Marti-
nez, García, & Yubero, 2007).

Percebeu-se, também, baixa instabi-
lidade de metas em filhos do estilo mater-
no indulgente. Esse grupo obteve a média 
mais baixa de instabilidade de metas, entre 
outros grupos pesquisados, sendo até mes-
mo inferior, embora muito similar às mé-
dias parentais do estilo autoritativo (Maga-
lhães et al., 2012).

A diferença principal relacionada a fi-
lhos de pais autoritativos é a de que os fi-
lhos de pais indulgentes são mais imaturos, 

agressivos e, além de apresentarem proble-
mas de comportamento, têm baixo envolvi-
mento escolar (Aunola et al., 2000).

Estilo negligente

Nem afetivos, nem exigentes, nem responsi-
vos ou compreensivos, pais negligentes ten-
dem a manter distanciamento dos filhos, 
respondendo apenas às suas necessidades 
básicas ou atendendo a solicitações com o 
intuito de cessá-las imediatamente.

Centrados em si mesmos, pais negli-
gentes quase não se envolvem na socializa-
ção da criança, não supervisionando o seu 
comportamento. A ausência de contenção, 
de educação social e de orientação promo-
ve o aprendizado da manipulação do mun-
do exterior por parte das crianças.

O estilo parental negligente pode in-
cluir a negligência abusiva, com violência 
e maus-tratos sem satisfação de necessida-
des básicas. Neste estudo, reunimos as ca-
racterísticas apenas das famílias que não as-
sumem integralmente seus papéis de pais. 
Nessas famílias, as relações afetivas pobres 
promovem distanciamento em longo pra-
zo, podendo até vir a desaparecer, restando 
uma mínima relação funcional entre pais e 
filhos. Sendo uma força constante, tende a 
separar gerações, incluindo os avós.

Sem investimento na autoconfiança, fi-
lhos de pais com estilo negligente tendem a 
ter baixa segurança em sua própria capaci-
dade de escolha (Anoula et al., 2000; Hutz 
& Bardagi, 2006). Além disso, o estilo negli-
gente na tomada de decisões interfere nega-
tivamente no desenvolvimento de prontidão 
para a transição da escola para o trabalho, 
com baixa definição de diretrizes e interes-
ses (Way & Rossmann, 1996). São os adoles-
centes desse tipo de família que apresentam 
as maiores dificuldades para estabele cer me-
tas na vida (Magalhães et al., 2012).
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Filhos de pais negligentes tendem, 
também, a apresentar níveis maiores de an-
siedade generalizada, menor competência 
social e cognitiva e baixa exploração voca-
cional (Hutz & Bardagi, 2006; Vignoli, Croi-
tyBelz, Chapeland, Fillipis, & Garcia, 2005).

IMPACTO DA CONDIÇÃO DE 
EMPREGO/DESEMPREGO DOS 
PAIS NA INDECISÃO VOCACIONAL

Estudos realizados para observar a condi-
ção parental no quesito emprego/desem-

prego apontaram que essa condição é uma 
va riável, capaz de influenciar a escolha, o 
compromisso e a execução dos planos de 
carreira dos filhos (Faria, 2013; Gonçal-
ves, 2006; Sobral, Gonçalves, & Coimbra, 
2009).

O desemprego, funcionando como 
crise no seio da família, é capaz de gerar 
possíveis sentimentos de incerteza e medo 
do desconhecido. Quando os filhos viven-
ciam tentativas infrutíferas de recolocação 
por parte dos pais, desenvolvem ansieda-
de diante da percepção de falta de contro-
le nesse domínio, afetando a autoestima 

QUADRO 2.1
Comparativo entre estilos parentais e construção vocacional

Autoritativo – democrático
 – Filhos aprendem a negociar e a assumir 
compromissos

 – Pais encorajam a tomada de decisões e geram 
oportunidades para o desenvolvimento de 
aptidões

 – Maior maturidade, assertividade, autonomia, con-
duta empreendedora e responsabilidade 
social

 – Mais competência psicológica
 – Centro autônomo de avaliação e definição de 
metas 

 – Rapazes tendem ao tipo Investigativo (Holland)
 – Maior independência e comportamento 
exploratório 

Autoritário
 – Pouca autonomia e dificuldades para a tomada de 
decisões

 – Filhos submissos e dependentes com baixo 
empenho na conquista de objetivos

 – Pouca desenvoltura em sociedade
 – Baixa autoestima
 – Alto índice de depressão
 – Rapazes tendem ao tipo Realista (Holland)
 – Maior  sucesso acadêmico, mas  com má 
adequação entre o indivíduo e a carreira 
escolhida

Indulgente – permissivo
 – Pais encorajam a exploração e autorregulação
 – Pais confiam na capacidade dos filhos
 – Escores elevados em medidas de autoestima
 – Baixa instabilidade de metas 
 – Maior imaturidade
 – Maior agressividade e mais problemas 
de comportamento

 – Baixo envolvimento escolar

Negligente
 – Pouco envolvimento na socialização dos filhos
 – Filhos tendem à manipulação do mundo exterior 
 – Não há investimento na autoconfiança
 – Baixa segurança em sua capacidade de escolha
 – Baixa definição de diretrizes e interesses
 – Baixa prontidão para a transição da escola para o 
trabalho

 – Mais dificuldade para estabelecer metas
 – Maiores níveis de ansiedade generalizada
 – Menor competência social e cognitiva
 – Baixa exploração vocacional

MUITO APOIO

POUCO APOIO

MUITO 
CONTROLE

POUCO 
CONTROLE
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e a confiança em si mesmos e no sistema 
econômico. Uma visão mais pessimista do 
mundo do trabalho pode se instalar, dimi-
nuindo suas aspirações e oportunidades fu-
turas (Schliebner & Peregoy, 1994 apud So-
bral et al., 2009).

Em uma amostra com 321 adolescen-
tes portugueses, Faria (2013) constatou que 
os filhos de pais desempregados manifesta-
vam, significativamente, crenças mais nega-
tivas acerca do mercado de trabalho, menos 
comportamento exploratório e reações afe-
tivas mais negativas do que os demais, re-
dundando em níveis mais elevados de inde-
cisão vocacional.

Outros estudos apontaram que filhos 
de pais desempregados apresentam menos 
investimento vocacional, com menos com-
portamento exploratório e tendem mais a 
excluir opções do que filhos de pais em-
pregados. Percebeu-se uma ausência de 
 investimento ou a realização sem existên-
cia prévia de exploração. Quando realizam 
projetos, em geral, estes são outorgados por 
outras pessoas significativas. Já os filhos de 
pais empregados, por sua vez, manifestam 
significativamente mais comportamentos 
de investimento vocacional do que os ou-
tros (Sobral et al., 2009).

Expectativas de sucesso, tais como 
ser bem-sucedido e ter crença de satisfa-
ção profissional no futuro, foram significa-
tivamente mais elevadas em filhos de pais 
empregados do que desempregados, em es-
tudo desenvolvido por Cinamon, em 2002 
(Sobral et al., 2009).

Percebeu-se, também, que, além de 
apresentarem maior comportamento explo-
ratório, os filhos de pais empregados apre-
sentam uma tendência a sentir maior grau 
de satisfação com a informação obtida sobre 
as profissões, os empregos e as organizações 
mais relacionadas com os seus interesses e 
suas habilidades e menor estresse no proces-
so de tomada de decisão (Faria, 2013).

Sendo evidentes a dificuldade e os pre-
juízos no processo de construção de carreira 
por parte de jovens cujos pais se encontram 
em situação de desemprego, torna-se neces-
sário observar essa questão e intervir de for-
ma diferenciada, a fim de minimizar crenças 
limitadoras. Intervenções em conjunto com 
a família serão sempre bem-vindas. É impor-
tante trabalhar percepções acerca do pró-
prio indivíduo (autoeficácia, autoestima, 
interesses, habilidades, valores) e do con-
texto socioeconômico e cultural que o cer-
ca, da forma mais realista possível.

QUADRO 2.2
Comparativo entre filhos de pais desempregados e empregados com relação 
ao comportamento vocacional

Filhos de pais desempregados
 – Menor grau de investimento vocacional
 – Maior tendência para a ausência de exploração
 – Tendência para a realização de investimentos sem a 
existência prévia de exploração

 – Tendência para a realização de projetos outorgados 
por outros significativos

 – Expectativas de sucesso mais baixas
 – Visão mais pessimista do próprio futuro profissional
 – Crenças mais negativas no mercado de trabalho
 – Níveis mais elevados de indecisão vocacional

Filhos de pais empregados
 – Expectativa de sucesso
 – Crença de satisfação profissional no futuro
 – Comportamento de investimento vocacional
 – Maior confiança e crença de autoeficácia
 – Maior confiança no mercado de trabalho
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IMPACTO DA INDIFERENCIAÇÃO 
NA INDECISÃO VOCACIONAL

Observamos, na prática em processo de 
Orientação Vocacional Clínica, que adoles-
centes com vínculo simbiótico apresentam-
-se com muitas dificuldades na constru-
ção da carreira, já que, nessa situação, en-
contra-se comprometido o estabelecimento 
da identidade pessoal (Levenfus & Nunes, 
2002d; Penick & Jepsen, 1992).

Para que a família promova a tomada 
de decisão vocacional, é necessário que per-
mita a diferenciação de cada um dos seus 
membros rumo à autonomia. Famílias aglu-
tinadas, com baixos níveis de diferenciação, 
dificultam os processos de decisão, porque 
os sujeitos têm dificuldades em diferenciar 
as suas expectativas vocacionais das expec-
tativas parentais (Zingaro, 1983 apud Gon-
çalves, 2006).

Jovens simbiotizados ou membros de 
famílias emaranhadas apresentam baixo 
comportamento exploratório e muita desin-
formação acerca das carreiras. Parecem in-
capazes de perseguir interesses que envol-
vem lugares e pessoas de fora da família. 
Além disso, apresentam pouco autoconhe-
cimento, com dificuldade de identificar in-
teresses que não sejam os de seus pais (Le-
venfus & Nunes, 2002d; Way & Rossmann, 
1996).

Em uma pesquisa realizada por Leven-
fus e Nunes (2002d), jovens com vínculo 
simbiótico foram comparados a jovens com 
perda de um dos pais, a jovens com pais se-
parados e a jovens sem nenhuma dessas 
peculiaridades, com relação à escolha vo-
cacional. De todos os grupos examinados, 
os jovens com dificuldades na resolução do 
vínculo simbiótico apresentaram os seguin-
tes diferenciais:

• Verbalizações pobres em quantidade e 
conteúdo. Conteúdo caracteristicamen-
te de cunho concreto, com pouco desen-
volvimento simbólico.

• Relatos de muita indecisão, dúvida e 
confusão quanto às classificações afeti-
vas que fazem das carreiras.

• Menor comportamento exploratório e 
muito baixa qualidade na descrição das 
profissões que dizem conhecer.

• Exploração encerrada no núcleo familiar.
• Histórico de doenças respiratórias e o 

desejo de cursar medicina pela identifi-
cação com o papel de cuidador.

• Autoimagem de doença e fragilidade 
pode responder pela tendência do gru-
po em classificar as profissões como le-
ves ou pesadas, preferindo as leves.

• Autoconceito relacionado a emotivida-
de, timidez e ansiedade, que produzem 
associações de mau desempenho profis-
sional do sujeito, gerando sentimentos 
de incompetência.

Para que esses jovens possam se de-
senvolver com autonomia, é necessária uma 
intervenção junto ao núcleo familiar.

IMPACTO DA PERDA DE UM DOS 
PAIS NA INDECISÃO VOCACIONAL

Em mais de mil casos atendidos em orien-
tação vocacional clínica, por busca espon-
tânea, chamou-nos a atenção que, na histó-
ria de vida de 11% dos adolescentes aten-
didos, havia perda por morte do pai ou da 
mãe. Como tal fato se mostra incomum na 
população geral, já que, nessa idade, em ge-
ral cita-se a perda dos avós, e não dos pais, 
investigamos as características dessa popu-
lação com relação à construção da carreira 
(Levenfus & Nunes, 2002b).

Comparados aos jovens com dificulda-
des na resolução do vínculo simbiótico, fi-
lhos de pais separados e jovens sem nenhu-
ma dessas peculiaridades apresentaram os 
seguintes diferenciais:

• A perda parental, vivenciada como al-
go inesperado, sofrido e classificado co-
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mo traumático, provoca uma significati-
va dispersão de energia psíquica que po-
deria ser investida na tarefa da escolha.

• Em grande parte dos casos de jovens in-
decisos com perda parental, havia am-
bivalência manifesta com relação ao en-
te perdido, dificultando a elaboração 
do luto. Lembranças negativas do mor-
to mesclavam-se a aspectos idealizados, 
por exemplo.

• Pessimismo sobre circunstâncias atuais e 
futuras, desesperança e perda de propó-
sito na vida.

• A falta do pai é sentida como fator limi-
tante para o ingresso no mercado de tra-
balho.

• Baixa autoestima, sentimentos de inade-
quação, incompetência e fracasso. Dúvi-
das a respeito de sua capacidade para se 
desempenhar bem profissionalmente.

• Tendência a buscar profissões identifi-
cadas com o gênero do morto. Por exem-
plo, menina interessada em cursar en-
genharia elétrica e menino interessado 
em hotelaria (verbalizara atividades da 
mãe falecida como dona de casa, cui-
dadora da rotina do esposo e quatro fi-
lhos).

• Dificuldades em elencar preferências, 
tendendo a identificar somente o que 
não gosta, apontando pontos negativos 
das carreiras, escolhendo por eliminação 
e com sentimentos de que nada o atrai.

Em vista da importância do evento da 
perda parental e dos aspectos observados, 
salientamos a importância da avaliação do 
impacto deste sobre a construção de carrei-
ra, a fim de resgatar a energia psíquica ne-
cessária para investir na tarefa da escolha.

IMPACTO DA SEPARAÇÃO DOS 
PAIS NA INDECISÃO VOCACIONAL

A noção de família nuclear, aceita até a me-
tade do século XX, sofreu inúmeros rearran-

jos, permitindo novas configurações. Em-
bora se perceba uma crescente aceitação 
social e política, as novas organizações fa-
miliares têm mostrado seu impacto no que 
diz respeito à construção de carreira de jo-
vens, quando comparados à configuração 
nuclear.

Na adolescência, as áreas do desen-
volvimento, como aspirações profissionais, 
valores do papel sexual, autoconceito e sen-
timentos de competência e realização, po-
dem ser influenciadas pela ruptura familiar 
(Barber e Eccles, 1992 apud Magagnin, Bar-
ros, Busetti, & Bertoletti, 1997). Esses mes-
mos autores destacam que famílias sem o 
pai são consideradas incompletas e contri-
buem para uma autoestima baixa. A pou-
ca convivência com o pai em adolescentes 
filhos de casais separados mostrou ter efei-
to importante sobre a instabilidade de me-
tas, afetando negativamente a capacidade 
de defini-las e de se comprometer com elas 
(Magalhães et al., 2012).

No que diz respeito à indecisão de car-
reira, Scott e Church (2001 apud Almeida 
& MeloSilva, 2001) observaram que ado-
lescentes provenientes de grupos familiares 
com histórico de divórcio demonstravam 
menos recursos para tomar decisões do que 
adolescentes provenientes de grupos fami-
liares mais estáveis.

Comparados aos jovens com dificulda-
des na resolução do vínculo simbiótico, jo-
vens com perda parental e jovens sem ne-
nhuma dessas peculiaridades, os filhos de 
pais separados apresentaram os seguintes 
diferenciais (Levenfus & Nunes, 2002c):

• Tendência a idealizar as profissões, per-
cebendo apenas suas boas qualidades e 
desprezando a percepção das partes que 
desvalorizam, retratando uma inclina-
ção a se relacionar de forma dissociada 
com o objeto.

• Comportamento evitativo quanto à to-
mada de decisão, referindo não estarem 
preparados ainda, percebendo como ce-
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do para fazê-lo. Essa atitude é contradi-
tória em relação a seus constantes apon-
tamentos a respeito das profissões que 
lhes interessam.

• Forte temor em escolher errado.
• É notória e direta a relação que o grupo 

faz entre o medo de ter de mudar sua es-
colha profissional e a vivência do casa-
mento falido que, segundo eles, consti-
tuiu-se em uma má escolha conjugal por 
parte dos pais.

• Explicitam de forma imperativa a ideia 
de que, para realizar determinada esco-
lha, é preciso gostar do objeto.

• Impressões negativistas a respeito do 
mercado de trabalho. Acreditam ser im-
portante gostar da carreira a ser escolhi-
da, mas manifestam sentimentos de an-
gústia pela crença de ser impossível con-
ciliar o gosto com o mercado.

• É o único grupo que faz referências ex-
clusivamente positivas ao seu auto-
conceito, inclusive relacionando-as com 
êxito nas tarefas esperadas pela profis-
são. Esse aspecto é contraditório em re-
lação ao temor pelo mercado de traba-
lho.

• Nesse grupo, os sujeitos demonstram 
pensar que ser filhos de pais separados 
os coloca em vantagem. Acham que os 
filhos de pais separados têm mais ini-
ciativa, responsabilidade e determina-
ção.

• Representação desvalorizada da figu-
ra paterna como um ser ausente e irres-
ponsável. Em contrapartida, a mãe é vis-
ta como uma figura heroica e salvadora, 
capaz de criar sozinha os filhos.

• As adolescentes filhas de casais sepa-
rados apresentam preocupação quanto 
ao futuro, fazendo projetos para que sua 
profissão seja capaz de lhes garantir o 
sustento pessoal e de seus filhos, como 
se estivessem prevendo um futuro de 
 separação semelhante ao de seus pais.

• O grupo manifestou falta de confiança 
generalizada, sendo enfático em afir-
mar que não é possível confiar nos ou-
tros, que estes acabam faltando com 
sua parte nas obrigações. Essa conclu-
são está baseada na experiência ne-
gativa das mães que não puderam con-
tar com o ex-marido para prover seu 
sustento e o dos filhos. Preferem ima-
ginar-se como autônomos. Ao se proje-
tarem em trabalhos em equipe, imagi-
nam-se em posições de controle e lide-
rança.

• Os adolescentes desse grupo fazem re-
lações entre casamento e profissão: 
pensam que, assim como no casamen-
to, na profissão é preciso que a pes-
soa aprenda a se relacionar bem com 
os demais sob o risco de não conseguir 
estabilizarse; acreditam que o casa-
mento, assim como a profissão, deve-
ria ser escolha para a vida toda e que 
uma escolha profissional mal feita afe-
tará o resto da vida do sujeito. Fazem 
a associação de que a má escolha con-
jugal dos pais pode se refletir na inse-
gurança na hora de decidir pela pro-
fissão.

• Comportamento de busca ativa por in-
formações, mas com apoio de elemen-
tos pouco consistentes: informações mí-
nimas, geralmente distorcidas, idealiza-
das ou estereotipadas.

• Impossibilidade de escolha de determi-
nados cursos ou universidades em vis-
ta da dificuldade financeira vivenciada 
a partir da separação.

É perceptível que o evento da separa-
ção dos pais provoca um viés atencional so-
bre a escolha profissional. Trabalhar as dis-
torções e crenças produzidas por esses jo-
vens é de fundamental importância para 
que o processo de orientação de carreira 
atinja seus objetivos.
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A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS 
NO PROCESSO DE ORIENTAÇÃO 
DE CARREIRA DOS FILHOS

Frequentemente nos deparamos com inter-
venções nas quais a temática da influência 
parental não é investigada ou é abordada 
apenas pela ótica do orientando.

Trabalhar com os jovens orientandos 
a questão dos desejos dos pais, suas expec-
tativas e seus temores sempre é importan-
te, mas nem sempre eficaz. Em famílias dis-
funcionais ou em adolescentes comprometi-
dos emocional ou cognitivamente, finalizar 
um atendimento sem abordar de forma con-
junta a família equivale a abandoná-lo. Sem 
que os pais tenham acesso ao caminho per-
corrido, à compreensão de quem é seu filho, 
ao modo como podem ajudá-lo ou como 
 suas ansiedades podem estar atrapalhando 
em vez de ajudando, todo o trabalho pode-
rá ser perdido. Dependendo do contexto, a 
família poderá participar de diferentes ma-
neiras.

No contexto escolar e universitário

No contexto escolar, nem sempre os pais 
comparecem aos chamados grupais, pa-
ra palestras, por exemplo. Ainda assim, é 
um momento válido. Em nossa experiên-
cia com palestras para pais e filhos intitu-
ladas “Escolha a profissão com seu fi-
lho” ou “Faça o vestibular com seu filho”, 
percebemos pais e filhos trocando olha-
res cúmplices, cutucando uns aos outros, 
rindo dos exemplos apresentados de co-
mo ocorrem as influências. Ao se iden-
tificarem com o conteúdo apresentado, 
saem com um canal de comunicação aber-
to para retomarem o tema no seio da fa-
mília. Tema que, não raro, não era con-
versado por não estar explicitado, por não 
ter nome.

A mensagem é clara no sentido de vali-
dar que pais que amam seus filhos esperam 
o melhor para eles, mas que nem sempre 
“o melhor” pensado pelos pais é “o melhor” 
pensado pelos filhos. Também é importante 
apontar aos pais as ansiedades provocadas 
pelas novas profissões e suas tendências a 
se agarrar às tradicionais e conhecidas pro-
fissões que lhes despertam segurança, insti-
gando-os à exploração.

Nem todos os pais, no entanto, posi-
cionam-se claramente com relação às suas 
expectativas. Muitos se comportam de ma-
neira silenciosa, respeitando decisões dos 
filhos, afirmando apoiar qualquer escolha. 
O problema surge quando essa posição re-
vela dificuldade em dizer o que pensam, es-
tabelecer limites, interagir, participar e con-
versar.

Escolas que são exitosas em oferecer 
reuniões de grupos podem aprofundar bas-
tante esse tipo de trabalho com os pais de-
mandantes. Estar em grupo ajuda a com-
partilhar dúvidas, conflitos e ansiedades, 
proporcionando crescimento individual. Ao 
reconhecer suas dificuldades e compreen-
der o momento do filho, os pais podem pas-
sar a um posicionamento assertivo.

Alguns pesquisadores, como Way e 
Rossmann (1996), apontam que os padrões 
de relacionamento familiar diário são im-
portantes marcadores no desenvolvimento 
de carreira dos filhos, já que eles constroem  
sua identidade e suas crenças sobre o tra-
balho a partir da convivência. Dessa for-
ma, propõem não apenas que conselheiros 
e educadores de carreira mudem o foco do 
individual para o sistema familiar, mas que 
a escola envolva os pais desde cedo e auxi-
lie as famílias a se tornarem proativas e a 
adotarem estratégias de aprendizagem que 
promovam a prontidão de carreira.

Algumas intervenções podem ser rea-
lizadas apenas com os pais, na forma de 
consultoria. No Serviço de Consulta Psico-
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lógica Vocacional, no Centro de Orientação 
Vocacional e Formação ao Longo da Vida, 
da Universidade do Porto, em Portugal, a 
consultoria parental para o desenvolvimen-
to vocacional dos filhos é uma das modali-
dades de intervenção. Essa intervenção visa 
a capacitar os pais a lidar diretamente com 
as tarefas do desenvolvimento dos seus fi-
lhos, sendo o vocacional uma delas. As ses-
sões com os pais abrem reflexões acerca dos 
problemas atuais do mundo do trabalho, tais 
como o desemprego, a globalização da eco-
nomia, a evolução científica e tecnológica e 
as novas formas de organização do trabalho. 
Propõem-se também reflexões aprofundadas 
sobre mitos, crenças, valores, atitudes, mo-
delos e outras representações relacionadas 
ao desenvolvimento vocacional dos filhos 
(Gonçalves & Coimbra, 2007).

O Serviço de Consulta Psicológica Vo-
cacional da Universidade do Porto também 
oferece inserção dos pais no atendimento 
individual ou grupal dos filhos. Compreen-
de-se que a sua participação deve ocorrer 
nas seguintes situações: na entrevista ini-
cial, quando se clarifica objetivos, se tra-
balham questões relativas aos testes utili-
zados, ao papel do psicólogo, do orientan-
do e dos pais; no momento de exploração 
vocacional, no qual os pais devem colabo-
rar em atividades diretas, proporcionando 
contatos e experiências; ao longo do pro-
cesso de intervenção, no acompanhamen-
to interessado, apoio logístico e participa-
ção em atividades para as quais possam vir 
a ser solicitados; e na entrevista final, quan-
do se realiza o balanço e a avaliação da in-
tervenção, formando novos compromissos 
de apoio (Gonçalves & Coimbra, 2007).

No contexto clínico

Há pelo menos 15 anos não realizamos 
nenhum processo de orientação profissio-
nal sem contar com a participação da fa-
mília.

Tal participação é comunicada desde 
o primeiro contato, mesmo por telefone, no 
momento da marcação da primeira consul-
ta. Iniciamos todo o processo apenas com o 
orientando. A família é recebida na finali-
zação do atendimento. Em raras exceções, 
quando pais demandam atendimento ini-
cial, assim é feito. Essas situações atípicas 
ocorreram em alguns casos psiquiátricos, 
em abusadores de drogas ou em deficien-
tes cognitivos.

A consulta com a família inclui apenas 
o orientando e seus pais. Raramente inclui 
irmãos ou outro membro. Mesmo em ca-
so de pais separados, sempre que possível, 
reunimos todos na mesma consulta. Apenas 
em situações de litígio, com problemas im-
portantes de relacionamento, as consultas 
são realizadas em separado.

Ao iniciar o atendimento, procuramos 
ouvir o que a família já conversou sobre o 
processo que estava em andamento. Curio-
samente, muitas não haviam conversado 
nada. Então, é promovido esse espaço. Pais 
são ouvidos a respeito de suas expectativas, 
seus temores, suas discordâncias; a respeito 
do que imaginavam que o filho escolheria; 
do que desejavam, etc.

Muitas vezes, o encontro é tranquilo, 
e a família vai entrando em acordo, e o filho 
sai bastante amparado e compreendido em 
sua decisão. No entanto, ocorrem situações 
em que um dos pais, ou ambos, discordam 
da escolha. É preciso investigar a fundo os 
motivos. Há temores com relação ao merca-
do de trabalho que, muitas vezes, encobrem 
temores relacionados à incapacidade do fi-
lho para desempenhar bem. Há preconcei-
tos e falta de informações. Há sonhos que 
não serão realizados. Há competição entre 
familiares com relação à carreira escolhida 
pelos filhos. É preciso desatar todos os nós.

Em nossa experiência, por receber, 
também, orientandos com muitas dificulda-
des, que já trocaram de curso mais de uma 
vez, que já passaram por orientação profis-
sional nas suas escolas ou em alguma uni-
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versidade e continuaram com problemas 
na tomada de decisão, não raro avaliamos 
a presença de algum fator concorrendo pa-
ra que a dificuldade tornese tamanha. Nes-
ses casos, é necessário realizar algum en-
caminhamento, que será feito em conjunto 
com a família. A situação já estava trabalha-
da com o orientando, e tudo o que for con-
versado com a família é de comum acordo, 
preservando o sigilo daquilo que estiver fo-
ra do foco. Às vezes, a família já percebia 
alguma dificuldade, mas não sabia da sua 
importância. Em outras, nada era percebi-
do. Algumas vezes a família já havia bus-
cado ajuda sem sucesso. Em alguns casos, 
a problemática já é tratada, e, inclusive, o 
orientando é encaminhado por outro pro-
fissional. Exemplos de situações que podem 
inviabilizar o sucesso da orientação de car-
reira se não houver encaminhamentos são: 
disfunção executiva, TDAH, transtorno do 
humor, déficit cognitivo, fobia social.

Não nos resta a menor dúvida do ga-
nho enorme que os jovens e sua família têm 
ao compartilhar a orientação. Alguns cole-
gas também defendem essa posição. Lima 
e Ramos (2002) há muito inseriram a famí-
lia no seu programa de orientação. No es-
quema de atendimento montado por elas, 
a entrada dos pais é destinada aos menores 
de idade e é prevista em três momentos: na 
entrevista de seleção, no primeiro e no últi-
mo encontro.

A entrevista de seleção realizada por 
Lima e Ramos (2002) coleta dados e infor-
ma a respeito do atendimento de forma bá-
sica, a fim de averiguar a demanda e en-
caminhar para atendimento individual ou 
grupal. No primeiro encontro, a tarefa con-
junta com pais e orientando foca-se na his-
tória familiar profissional, nos valores, nas 
expectativas e nos projetos. Tais depoimen-
tos enriquecem a bagagem do orientando, 
que, muitas vezes, nunca havia tido contato 
com tal conteúdo e fornece subsídios para o 
orientador atuar durante o processo. No úl-
timo encontro, a família recebe uma docu-

mentação do processo, com parecer evoluti-
vo, são retomadas as considerações iniciais 
e feitos os encaminhamentos se necessário.

Em nossa experiência, convidamos a 
família a participar mesmo quando o filho 
é maior de idade. Não raro, atendemos jo-
vens na faixa dos 20 anos de idade, com 
abandonos de curso e que estão ainda mui-
to confusos. Como, na maioria das vezes, 
são dependentes economicamente, além 
de manterem vinculação afetiva, tal convi-
te é aceito de bom grado, tanto da parte do 
orientando quanto de seus pais.
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