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RESUMO

Este artigo foi desenvolvido na disciplina de Estatística Básica no Curso de Psicologia da Universidade Estácio de Sá, campus Resende, e possui 
como principal objetivo identificar a influência da família na escolha profissional de alunos do ensino médio. Os participantes do estudo 
responderam a um questionário anônimo, coletivamente, em sala de aula, sendo uma pesquisa qualitativa e quantitativa e pode ser classificada 
como exploratória. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário com 7 questões objetivas e 3 questões discursivas. Participaram 
do estudo 25 estudantes do ensino médio de ambos os sexos, de uma rede pública de ensino no interior do estado do Rio de Janeiro. As 
referências teóricas deste estudo são: Nepomuceno e Witter (2010). Ao se pensar sobre a orientação profissional de um indivíduo, devem-se levar 
em consideração os aspectos socioeconômicos, culturais, o contexto familiar, além de características psicológicas. Com a pesquisa realizada, 
observa-se que os jovens entrevistados, 52% afirmaram que já escolheram qual carreira seguir, enquanto que 16% não escolheram e 32% ainda 
estão em dúvida. Ao serem questionados o que mais os influencia nessa escolha, 48% disseram que a família é o maior influenciador. Outro fato 
bastante visível foi a quem mais os influenciam, 56% disseram que a maior influência dentro da família vem dos pais, enquanto os outros 44% 
afirmaram outras influências sendo 4% dos Tios, 9% de amigos, 9% celebridades e 22% optaram por não responder. O objetivo deste estudo foi 
investigar a influência sofrida no processo de escolha profissional dos jovens de uma rede de ensino público. Quanto ao questionamento se já 
fizeram algum teste de orientação profissional (para testar os interesses e aptidões) a fim de indicar uma ou mais possíveis vocações, conclui se 
que 92% dos alunos entrevistados já fizeram algum tipo de teste, 4% não fizeram e 4% absteve de responder. Verificou-se que a maioria dos 
participantes afirmam ter sofrido influência de alguém para a escolha profissional. Os estudantes que identificaram influência de terceiros na 
escolha da profissão citaram familiares, amigos e celebridades como as principais fontes de influência. Os pais, em especial, parecem assumir um 
papel importante nesse processo de decisão. As conversas estabelecidas com os filhos sobre seu emprego e a satisfação com este transmitem 
valores relacionados ao mundo do trabalho, que são considerados pelos jovens na escolha de seus planos futuros. Acredita-se que os resultados 
obtidos nesta pesquisa possam gerar benefícios para os profissionais que atuam na área de orientação profissional. Nesse sentido, por exemplo, o 
estudo pode auxiliá-los na elaboração e no desenvolvimento de estratégias de intervenção, as quais contemplem o processo de escolha 
profissional. Isso inclui promover a reflexão sobre as diversas fontes de influência (família, financeiro, regional, mercado de trabalho e outros) que 
resultam na escolha profissional e podem contribuir para aumentar o nível de autoconhecimento dos jovens. Espera-se que, ao esclarecer as 
influências sofridas e favorecer o reconhecimento dos valores individuais, pode-se contribuir para uma tomada de decisão mais consciente.
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