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O JOVEM DIANTE DA ESCOLHA   

DA PROFISSÃO E A RELAÇÃO DA  

AJUDA 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 
 
O artigo trata no cenário da pós-
modernidade nos deparamos com jovens 
nas suas diferentes realidades buscando 
espaços de participação das mais 
variadas formas. Objetivou-se com o 
presente trabalho refletir a realidade das 
juventudes no que se refere à escolha da 
profissão e a relação de ajuda. Sabe-se 
que diante da vida estão presentes alguns 
caminhos, dentre eles: um seria o 
caminho da autorrealização, aqueles que 
têm a coragem e motivação para acolher 
os desafios, assumem a postura que 
conduzem ao crescimento, a satisfação e 
a interação pessoal. Outro caminho seria 
contrário ao que já foi exposto. O jovem 
que diante de todas as turbulências da 
sua realidade faz opção pela luta diária e 
a cada dia encontra sentido para 
permanecer neste caminho, superando as 
dificuldades e sendo resiliente diante das 
adversidades. São aqueles que souberam 
lidar com as suas frustrações, caminhos 
que os conduziram as novas descobertas 
pessoais e se fortaleceram no potencial, 
alimentando o sonho de um futuro bem 
próximo ao se inserirem no mundo do 
trabalho. O jovem encontra-se numa fase 
de construção da sua identidade pessoal 
e profissional, necessário se faz a relação 
de ajuda especialmente neste tempo onde 
ele vai confrontar-se com influências 
advindas em todas as direções: da família 
e de outras experiências vivenciadas, seja 
no mundo do trabalho, seja no âmbito 
pessoal e social. 
 
Palavras-chave: Juventudes. Escolha da 

Profissão. Relação de ajuda. 

 

 

 
ABSTRACT 
 
The article deals with the scenario of 
postmodernity in that we encounter young 
people in their different realities seeking 
spaces of participation of the most varied 
forms. The objective of this work was to 
reflect the reality of youths regarding the 
choice of profession and the relationship 
of help. It is known that before life some 
paths are present, among them: one 
would be the path of self-realization, those 
who have the courage and motivation to 
accept the challenges, take the stance 
that leads to growth, satisfaction and 
personal interaction. Another way would 
be contrary to what has already been 
exposed. The young man who, faced with 
all the turbulences of his reality, opts for 
daily struggle and every day finds 
meaning to remain on this path, 
overcoming difficulties and being resilient 
in the face of adversity. They are those 
who have been able to deal with their 
frustrations, ways that have led them to 
new personal discoveries and have 
strengthened their potential, nurturing the 
dream of a very near future by entering 
the world of work. The young person is in 
a phase of construction of his personal 
and professional identity, necessary if the 
relation of help is made especially in this 
time where he will confront with influences 
coming from all directions: of the family 
and of other experiences lived, or in the 
World of work, whether in the personal 
and social sphere. 
 
Keywords: Youth. Choice of Profession. 
Relation of help 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao observar o cenário atual, pode-se dizer que vivemos em um mundo globalizado, na 

sociedade da incerteza, da turbulência e da quase inexistência de valores éticos e fortemente 

influenciado pelas novas tecnologias do mundo midiático. “A nova modernidade, também 

denominada fluida” (BAUMAN, 2001, p.1). 

            Em sintonia com esta realidade e em atitude reflexiva é que ponho em pauta para 

reflexão deste trabalho o tema: O JOVEM DIANTE DA ESCOLHA DA PROFISSÃO E A RELAÇÃO 

DE AJUDA.  

Os jovens, assim como outros atores sociais, na sua grande maioria estão preocupados em 

se inserir na sociedade. São eles os protagonistas da contemporaneidade, haja vista a sua 

familiaridade com o mundo midiático, como geração na era digital, por isso, encontram-se bem 

conectados com as informações globais. 

Neste caso, pontua-se como problemática de estudo, apresentando o seguinte 

questionamento: Qual a importância do estudo para o jovem que deseja realizar seus sonhos e 

ascender socialmente, mediante a escolha da profissão, nesta realidade em que nos encontramos?       

A importância do projeto de vida profissional para as juventudes e seus desejos de 

crescimento e realização é construída tendo presente o contexto sócio-cultural-político e 

econômico, o potencial humano, as realidades das famílias e as novas tecnologias, bem como as 

influências do seu entorno, das redes sociais e de todos os meios pelos quais ele vive e se 

comunica.  

Pensar em projeto profissional é como nos convocar a dar uma olhada na nossa história de 

vida e também admitir que o desejo dos pais muitas vezes encontra -se presente, exercendo uma 

influência bem significativa.  

Assim, tendo bem presente esta etapa do desenvolvimento e todas as suas implicações, na 

perspectiva do projeto profissional quer se constatar também, a relação de ajuda. 

Para Miranda (2005, p. 67): 

 
Ajudar não é dar e nem fazer algo para o outro, mas possibilitar que ele tenha 
clareza em relação ao que está vivendo para ter escolhas de permanecer como 
está ou mudar. Significa aceitar o outro como ele é, para que se possa criar com ele 
um canal aberto de comunicação. 

 

Quando se fala em relação de ajuda é de fato esta presença de facilitação que um 

profissional conhecedor do assunto passa a intermediar, junto a este jovem que se encontra em 

processo de escolha. 
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“A juventude, como produto das condições sociais e culturais, é permanentemente 

construída e reconstruída” (Paula C.G, representante da Pastoral da Juventude no Conselho 

Nacional da Juventude, 2013). Ser jovem acompanha os movimentos que a história faz. Garantir 

aos jovens meios de produções econômicas, acesso à cultura, ao estudo e ao lazer é fortalecer 

sua potencialidade de criatividade, expressão e cidadania.  

 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS JUVENTUDES  

 

Neste imenso país que denominamos Brasil, atualmente com quase 200 milhões de 

habitantes, cerca de 50 milhões, correspondendo a pouco mais de 25% da população do país é 

jovem, com idade entre 15 a 29 anos, preocupada em se constituírem como sujeitos, participantes 

do mundo do trabalho e cidadãos de direitos e deveres.  

É triste constatar que mais de “um bilhão de jovens do planeta permanecem sem acesso a 

direitos básicos como saúde, educação, trabalho e cultura, sem falar dos direitos específicos pelos 

quais vêm lutando, de forma cada vez mais expressiva nos últimos anos”. (BRASÍLIA, 2013, p.5) 

Creio que somente a custa de muitas lutas é que houve conquistas.  Em 2005 a Secretaria 

Nacional da Juventude foi implementada com políticas públicas trazendo a realização de uma série 

de ações para o público jovem dos municípios, a nível estadual e federal. Podemos mencionar as 

melhorias que começaram a acontecer a partir de então, como sendo: o aumento de jovens no 

ensino superior, a retirada de milhões deles das condições de miséria e pobreza e a criação de 

oportunidades de participação social. 

A emenda 65/2010 na Constituição Federal de 1988 inseriu a juventude, favorecendo o 

avanço na institucionalização da Política Nacional da Juventude com a criação de órgãos e 

Conselhos específicos nos estados e municípios bem como, colocar na pauta do Congresso 

Nacional os marcos legais com a discussão e criação do Estatuto da Política Nacional da 

Juventude. 

Com toda esta investida, o Brasil ainda precisa responder a muitos problemas de ordem 

social que diz respeito à juventude, podemos citar à realidade de desemprego juvenil que afeta não 

só o jovem brasileiro, mas do mundo inteiro.  

Para Carrano e Dayrell,( 2002, p.21 ): “As Políticas Públicas voltadas à juventude não 

existem ou estão fora de foco”. 

Investir neste sentido é assegurar o trabalho descente para os jovens, pois esta realidade é 

um dos grandes desafios que o governo tem em pauta na sua agenda. Postula-se também o 

compromisso com a educação de qualidade, a saúde integral, o acesso à cultura, esporte e lazer, 

tempo livre e o direito à participação. Merecendo destaque especial, o enfrentamento à violência 
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contra a juventude, especialmente, com relação aos jovens do sexo masculino que são 

discriminados pela cor e no país, são as principais vítimas. 

Abramo (1997, p. 14) 

 
Analisando a juventude no Brasil, afirma que, apesar de terem alçados à categoria 
de problemas sociais, os jovens não têm ocupado o mesmo espaço na formulação 
das políticas públicas e que são raras as experiências que os consideram como 
interlocutores significativos. Em geral as políticas são feitas da ótica dos adultos 

 

A década de 1990 foi favorável à realidade juvenil, pois seus problemas passaram a fazer 

parte da agenda social do universo público, exatamente neste tempo em que a violência com 

relação à juventude se tornou exacerbada. Nesta década também foi favorável às políticas de 

flexibilização dos direitos trabalhistas e os enxugamentos onde os jovens foram mais atingidos. 

É marcante a presença das Igrejas e das ONGs que primeiramente assumiram os jovens 

como destinatários de sua missão social por viverem em situação de risco.  

Em 2005 aconteceu em Fortaleza- CE a 57ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência e nesta oportunidade foi fundada a Universidade da Juventude, por agentes 

da Sociedade Civil em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciências 

e Cultura (UNESCO) e outros parceiros.  

Na sua agenda temática esta organização realizou entre os anos de 2005 e 2006, nas 

Regiões Norte e Nordeste, inclusive em Caucaia, por fazer parte da área metropolitana de 

Fortaleza, cursos e oficinas referentes às Políticas Públicas de Juventude para o desenvolvimento.  

Acompanhando este caminho passo a passo e diante dos registros de casos e ocorrências 

de envolvimento da juventude e mediante as lutas e clamores de todos os grupos que acreditam 

nesta geração jovem é que no ano 2000 foi a década em que houve a junção de muitos esforços e 

reivindicações de todo o país. Entretanto, somente em 2004, na Câmara Federal foi instituída a 

Comissão Especial de Políticas Públicas de Juventude, desde então teve iniciação os debates para 

elaboração do Plano Nacional de Juventude e do Estatuto da Juventude, considerando a emenda 

constitucional 65, que inclui a palavra “jovem” na Constituição Federal de 1988 da Família, da 

Criança, do Adolescente e do Idoso.  Já a partir deste mesmo ano de 2004 foi constituído pelo 

Governo Federal um grupo interministerial organizado por 19 Ministérios e Secretarias especiais 

com o objetivo de estabelecer as bases referentes à Política Nacional da Juventude, captando 

programas que tenham o foco na juventude.  

Como resultado deste esforço foi estabelecido a Medida Provisória convertida na lei 

11.129/2005, a partir de então se estabeleceu a Secretaria Nacional da Juventude, o Conselho 

Nacional da Juventude e o Programa Nacional de Inclusão de Jovens. Com estas iniciativas 

passamos a ter em nossas mãos um documento de apoio à juventude e esta deve ser reconhecida 

como “sujeito de direitos” que demanda políticas públicas específicas. Com essas deliberações 
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houve uma nova visão sobre a juventude, não somente com o viés de ser a fase problema, mais 

que ela demanda uma importante parcela de contribuição da democracia. 

A escolarização nos tempos pós-modernos passou a ter importância fundamental tendo 

bem presente o crescimento econômico e a inclusão social, para tanto foi necessário à 

universalização da Educação Básica de qualidade como destaque especial das políticas públicas 

para a juventude. Nessa direção, o objetivo é realizar uma educação de qualidade para os jovens 

de forma que contemple uma sólida formação geral e a preparação para o mundo do trabalho e 

para o acesso às tecnologias.  

Esses direitos à educação e ao trabalho constituem os fundamentos da inclusão, 

legitimados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de nº 9.394/96, referendados na 

Constituição Federal de 1988. 

Delors (1998, p.89) apresenta os eixos para uma Educação de qualidade para os jovens 

cearenses e deve ser guiada em quatro tipos de aprendizagem. 

 

Aprender a conhecer: que indica o interesse e a abertura para o conhecimento e 

para novas manifestações culturais; aprender a fazer: aqui se estrutura a 

necessidade de sintonia com as atuais mudanças no mundo do trabalho ou servir 

de base para a formação do cidadão produtivo; aprender a conviver: refere-se à 

tolerância, ao respeito aos outros e ao meio ambiente e a convivência pacífica com 

a diversidade e respeito às minorias; aprender a ser: ou ser o próprio sujeito do 

conhecimento, da história e, ao mesmo tempo, cidadão do mundo. 

 

Focando a dimensão educacional e olhando o acesso à educação formal podemos citar a 

criação do Projovem que veio ajudar na elevação da escolaridade e o ProUni ofertas de bolsas de 

estudo para jovens até 29 anos, bem como a ampliação das escolas federais de educação 

profissional em todo o Brasil.  

A partir de então foram criadas maiores condições para que fossem aprovados os projetos 

de lei que transitam na Câmara dos Deputados referentes ao Estatuto da Juventude (PL. 

4.529/2004) e o Sistema Nacional de Juventude. 

 

CARACTERIZAÇÃO DO CONCEITO JOVEM  

 

A sociedade contemporânea conceitua o jovem como aquele que lhe aponta o futuro, a 

personagem principal capaz de abrir as portas para vislumbrar o novo, tendo o adulto como 

referencial, sem esquecer de que a sociedade está em constante processo de transformação.  

Posso dizer também que os jovens são os principais atores e fomentadores das 

inovações. Por isso, posso definir como a fase de transição, etapa de aquisição de habilidades 

sociais, das escolhas, da afirmação da identidade afetivo-sexual, da escolha profissional e 

consequentemente do assumir papéis e o mundo do trabalho.  
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A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) classificou pela primeira 

vez, em 1985, na ocasião do ano Internacional da Juventude, como jovens as pessoas entre 15 e 

24 anos de idade. As determinações das idades de entrada e saída coincidem com importantes 

períodos históricos do ciclo de vida.  

O limite inferior corresponde a certo amadurecimento no desenvolvimento das funções 

sexuais reprodutivas que diferem do adolescente e, oferece reflexo na dinâmica física, biológica e 

psicológica. O limite superior diz respeito ao momento em que a pessoa jovem já esteja concluindo 

o ciclo da educação formal e começa a se inserir no mercado de trabalho e construir sua própria 

família.   

De acordo com o PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CIDADÃ (PEC) para a juventude 

aprovado pelo Congresso em setembro de 2010, é jovem no Brasil todo cidadão que compreenda 

a idade entre 15 e 29 anos, sendo dividido em: de 15 a 17 anos são os jovens-adolescentes; de 18 

a 24 anos são os jovens-jovens e de 24 a 29 anos são os jovens-adultos. O ser humano é fruto do 

seu meio, por isso quando conceituo “jovem” estou trazendo com ele o contexto sociocultural, 

político e econômico que exercem influências em suas vidas.   

Quando me proponho a traçar o conceito de jovem nestes nossos tempos de profundas 

mudanças e transformação me sinto embaraçada, pois o contexto social, tecnológico tem 

“modelado” de forma mais negativa do que positiva a consciência dos nossos jovens, 

especialmente àqueles  de 15 a 18 anos que são iniciantes na inserção do grupo juvenil.Hoje é 

muito percebível, não importa se estão localizados na zona urbana ou rural, da região litorânea ou 

serra, da mesma forma eles/elas são atingidos pela onda do momento, pelo ter, consumir, pelas 

drogas, como também, pelas oportunidades que as políticas públicas oferecem através  de estudo, 

trabalho, entretenimento em todas as instâncias. 

Precisamos ter presente que temos uma juventude muito diversificada em todos os 

sentidos. Existem aqueles/ aquelas que pela sua condição de nascimento desde o berço foram 

introduzidos/as numa facilidade de oportunidades e de aquisição do necessário e do supérfluo; por 

outro lado jovens que economicamente falando nada podem, nada têm. Outros/outras que se 

sentem mal-amados por isso não tem motivação para avançar nos estudos e na luta pela 

sobrevivência, mas há ainda outros que se colocam em situações vulneráveis sem amor à vida 

entregues aos vícios em geral.    

Em si a palavra “jovem” é recheada de elementos bons, significativos. Ela é reveladora de 

novidades, esperança e vivacidade por isso que lutamos tanto para conservar a jovialidade mesmo 

com o passar da idade. 
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 O JOVEM DIANTE DO PROJETO PROFISSIONAL 

 

         Vivemos em tempos de profundas mudanças. Mudança de época, novos paradigmas são 

veiculados, mundo plural e globalizado que nos possibilita viver em conexão.  

 

Nas últimas décadas o contexto econômico e social do país sofreu enormes 

transformações: queda do nível de emprego e necessidade de recolocação no 

mercado; extinção de algumas profissões e surgimento de outras como resultado 

do progresso tecnológico; descontentamento dos jovens, que se manifesta no 

abandono de cursos e matrículas trancadas.  (SOARES, 2002, p.97) 

 

O jovem presente neste mundo recebe estas influências e organiza o seu projeto 

marcadamente com os traços provenientes desta realidade. Projetar o futuro é de fundamental 

importância tanto a nível pessoal, como também, tendo em vista, as exigências do meio social, as 

influências da família, a realidade política e econômica.  

Este sujeito que se preocupa com a construção de sua identidade profissional vislumbra 

desde já algo a mais para si e para seus descendentes. Pensando, assim, ele põe em movimento 

os seus sonhos presentes na sua vida de jovem. Quando o jovem se coloca frente a um projeto de 

vida profissional ele está sinalizando, especialmente para ele próprio, seus desejos de realização. 

Ele vive de forma antecipada a dimensão de abertura, algo não determinado.  

Pois, para tal, necessário se faz sentir-se motivado, capaz de chegar à construção de um 

projeto de vida. Caminhar neste sentido é colocar-se numa postura de autoconhecimento; 

conhecer mais profundamente o potencial humano, bem como, as dificuldades que podem ser 

empecilhos na construção do projeto. “A elaboração de projetos é uma característica 

essencialmente humana, não somente o ato de projetar, mas também de viver sua própria vida 

como um projeto” (SOARES, 2002, p.83). 

É importante ater-se de que o projeto profissional encontra-se bem associado ao projeto 

de vida, estes dois necessitam permanecer indissociáveis, um precisa do outro para se alimentar e 

atingir seus objetivos.  O projeto se articula temporalmente entre o passado, a história de vida e o 

futuro, que constitui o projeto de vida.  

O jovem que se encontra neste percurso na construção da sua identidade profissional 

deve compreender que as suas relações sociais, no trabalho, os elementos da sua história de vida, 

as experiências acumuladas e toda a sua trajetória estudantil são determinantes a ser 

considerados quando se pensa em aspiração futura como trabalhador e cidadão coparticipante da 

construção de uma sociedade mais saudável e responsável.  

Quando falamos em caráter queremos nos referir ao conjunto dos traços do indivíduo que 

vão constituir o comportamento e definir o agir e o reagir desta pessoa. Uma pessoa de caráter é 

alguém com formação que lhe proporciona firmeza e não se deixa influenciar facilmente.  
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              O jovem no seu processo de construção da personalidade, como também da identidade 

profissional que é parte fundamental de sua vida, necessita do apoio e da relação de ajuda de 

profissionais da sua confiança que possam pontuar elementos importantes para um futuro 

profissional, não somente no aspecto técnico, mas muito mais na formação da personalidade para 

esta pessoa que caminha tendo em vista ser reconhecida como profissional de sua área.    

Quando nos referimos à formação da identidade ocupacional vamos oportunizar a este 

autor falar para os jovens partindo das suas experiências nesta área segundo Bohoslavsky, (1993, 

p.66): 

A identidade é gerada sobre três pontos: grupos, processos de identificação e 

esquema corporal, e se traduz numa série de antítese: o sentimento de quem se é 

e quem não se é; quem se quer ser e quem não se quer ser; quem se crê que deva 

ser e quem se crê que não se deva ser; quem se pode ser e quem não se podem 

ser; quem se permite ser e quem não se permite ser da totalidade das quais 

surgirá, ou não, uma síntese. 

 

 

Nada encontramos feito, tudo depende do nosso envolvimento, disposição e motivação 

para construir a cada dia; cada dificuldade superada é considerada ganho diante daquilo que 

almejamos. Da mesma forma, podemos emparelhar o projeto profissional e a identidade 

profissional que inicialmente visualizamos como duas realidades e que no percurso vão se 

fundindo, se constituindo porque é o esforço, fruto da luta diária que vai nutrindo e oferecendo 

elementos de ancoragem. Assim, o projeto profissional iniciado, torna-se parte da identidade do 

profissional.  

Portanto, podemos dizer que necessitamos sempre traçar projetos em nossa vida, em 

especial quando se vislumbra valorizar as nossas escolhas, crescer e se desenvolver numa 

profissão que deve atravessar a nossa identidade pessoal.   

 

 A INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA NA ESCOLHA DA PROFISSÃO 

             

Neste contexto de profundas mudanças e transformações a família que também sofre as 

adversidades do tempo, para muitos ela continua sendo o porto seguro em que o ser humano 

busca abrigo e proteção. Mesmo sabendo dos dados comprobatórios de que mais de 60% das 

agressões domésticas partem das mães. 

A família deve ser o espaço-continente das primeiras aprendizagens, é aqui onde 

acontece a socialização primária é aquela através da qual o indivíduo torna-se membro 

pertencente da sociedade. A segunda o indivíduo já socializado se introduz em outros setores da 

sociedade, é o que podemos chamar de socialização secundária.  
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Quando se pensa em profissão de imediato passa em nossa consciência a presença 

singular da família com seus desejos, fantasias e culturas próprias, influenciando desde o primeiro 

momento do nascimento em relação ao futuro do filho. Sabe-se que a família alimenta muitos 

desejos para seus filhos, desejos estes, provenientes da não realização dos pais, desta forma 

transferem para os filhos. 

Pode-se dizer que: o filho ao nascer recebe dos pais uma carga de expectativa que deve 

cumprir na vida e ao longo deste percurso no processo de formação, os adultos vão modelando a 

educação dos filhos através das orientações de comportamentos e atitudes. “A família é 

especialista em estabelecer papéis para os seus membros, mais do que criar condições para cada 

um assumir livremente a sua identidade. ” (COOPER, 1980, p. 83).   

As identificações com o grupo familiar também estão presentes. O fato de o filho seguir a 

profissão do pai e ou da mãe é, em algumas famílias, muito importante. Outro fato comum é o 

irmão mais novo escolher a mesma profissão do irmão mais velho.  

Parece-lhe mais fácil seguir um caminho já aberto anteriormente. Podemos observar em 

certos casos como a dinâmica familiar ou a possibilidade de um trabalho cooperativo acontece em 

certas famílias onde cada um assume papéis que nem sempre corresponde com as reais 

potencialidades.  

 Adler (1965, p. 154) nos diz: “o filho mais velho é geralmente aquele a que se emprestam 

qualidades suficientes para vir a ser o auxiliar ou substituir seus pais. 

O que dizer da realidade do filho único, encontram-se solitário, é visto como uma pessoa 

parada, sem iniciativa, na soleira da porta aberta, carregando todas as expectativas dos seus pais, 

pois não tem irmãos para dividir tais responsabilidades.   

É bom perceber as redes de relação que se estabelecem em torno da escolha de uma 

profissão. Às vezes sem ter muito conhecimento desta situação porque não conhece as raízes da 

família, ou seja, a transgeracionalidade profissional ou quando os desejos não são expressos, o 

jovem faz suas escolhas, após uma caminhada, encontra a razão de ser daquilo que escolheu.  

Outro fator que também tem sua relevância e que deixa o jovem confuso é quando ele tem 

pretensões que divergem dos desejos dos seus familiares. Quando a família projeta neste filho a 

sua ascensão social e o filho por outro lado quer realizar-se, fazer a sua escolha profissional e 

sente que não é este o seu caminho de escolha. Ao lado de tudo isso existem os medos que se 

cruzam e a culpa por não atender os desejos dos seus pais queridos que lhes transmitiram a vida. 

Os jovens por se encontrar ainda em processo de formação da sua identidade pessoal 

necessitam de adultos que lhes apresentem nas suas vidas sinais de superação, estes passam a 

constituir-se para esta geração em âncoras de sustentação.   
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 O PAPEL DA RELAÇÃO DE AJUDA NA ESCOLHA PROFISSIONAL DOS JOVENS 

 

Já é por nós refletida a importância do jovem, especialmente por se tratar de uma fase que 

reúne elementos significativos e decisivos na vida da pessoa. Hoje, mais cedo do que no século 

passado, exige-se do jovem um amadurecimento para fazer bem as escolhas.  

Quando esta escolha é feita com critérios, bem pensada e confrontada com o potencial 

disponível desta pessoa, bem como, olhando as exigências do mercado de trabalho, então, pode-

se dizer que há probabilidade de um caminho delineado com mais chance de acertos e adequação 

ao mesmo, pode-se colocar nesta dinâmica de escolha a presença de alguém que vai oferecer este 

suporte ao jovem, facilitando este caminho.    

 Para tanto, queremos trazer a base teórica de Rogers (1957) a partir de algumas 

categorias: aceitação incondicional, empatia e congruência. É esta a postura que o facilitador deve 

se dispor diante do jovem que pede ajuda.  

Será que todas as pessoas que sentem necessidade de ajuda, estão realmente prontas 

para ser ajudadas? Quando alguém denuncia as nossas necessidades antes de estarmos prontas, 

a situação pode piorar porque podemos criar resistências.  

Mas é importante atentar para reflexão do autor que segue, trazendo presente uma teoria 

por demais aceita e aplicada na relação de ajuda.    

Para Miranda (2005, p.48)  

 

 Aceitação Incondicional: é a capacidade de acolher o outro sem julgamento, sem 

rótulos e sem colocar-lhe nenhuma condição; Empatia é colocar-se no lugar do 

outro, compreendendo e percebendo o que ele sente e vive diante dos fatos de sua 

vida; Congruência é a capacidade de ser real, de não usar máscaras, de se mostrar 

de maneira autêntica. 

 

Pode-se dizer que é esta experiência pautada na teoria de Carl Rogers é o que se propõe 

para o jovem nesta etapa da vida. Ninguém é pior, ou melhor, por necessitar de ajuda.  

Todos nós precisamos de ajuda, o bom seria que cada pessoa tivesse esta percepção do 

seu estado emocional, relacional e psicológico, e livremente buscasse os meios necessários. 

Miranda (2005, p 291) apresenta os Princípios Básicos da Relação de Ajuda, vejamos de 

forma sintética: 

1º- Compreender que os seres humanos são o resultado dos relacionamentos que 
estabeleceu durante suas vidas; 2º- Reconhecer que o encontro com as pessoas 
nos transformam em pessoas melhores ou piores; 3º - Perceber que nos encontros 
com o outro há uma relação de causa e efeito; 4º - Determinar as influências sociais 
que as pessoas exercem sobre nós; 5º - Realizar com competência o papel de 
ajudador, pois tudo depende das     habilidades que este já desenvolveu na relação 
interpessoal; 6º- Desenvolver sempre mais a capacidade de uma boa relação 
interpessoal; 7º - Sintonizar bem ajudador e ajudado para que o objetivo seja 
atingido satisfatoriamente; 8º - Estabelecer metas no processo de 



 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

      Revista PLUS FRJ: Revista Multidisciplinar em Educação e Saúde, ISSN - 2525-4014                              p. 66, nº 3, jan/2017 

66 

acompanhamento; 9º - Valorizar a pessoa do ajudador e seus atributos: 
credibilidade, disponibilidade, sintonia e habilidades; 10º- Ter atenção voltada para 
as necessidades do ajudado; 11º - Colocar–se numa posição de disponibilidade 
para atender as solicitações; 12º - Estabelecer foco e criar intenções para cada ato 
na vida.   

 

Esses princípios para serem vivido necessário se faz passar da teoria para a ação e para 

isso é importante se ter a clareza perceptiva de onde você se encontra e para onde se quer chegar. 

Observar que, para transformarmos as inferências em realidade, necessitamos do outro. E só a 

partir daí, poderemos resgatar a nossa percepção. 

 O segundo fator que garante a ação é a motivação. Compreender que é na interação que 

o ser humano se desenvolve. 

 

CONCLUSÃO 

 

               Quando nos propomos a elaborar um trabalho deste porte é por demais alentador 

encontrar-se realizando as considerações. Alguns sentimentos que nos acompanharam neste 

caminho que constituem a confirmação de nossos comprometimentos pelas juventudes, sujeitos 

centrais desta pesquisa. Foi gratificante debruçarmo-nos neste tema. 

            Ao retomar o objetivo geral do trabalho que foi estudar o jovem no     percurso de suas 

escolhas profissionais e a relação de ajuda, retomamos a seguinte questão de partida: Qual a 

importância do estudo para o jovem que deseja realizar seus sonhos e ascender socialmente, 

mediante a escolha da profissão, nesta realidade em que nos encontramos? 

            Inicialmente é importante salientar que são as políticas públicas, colocam-se como ponto de 

questionamento e reflexão. Encontrar nas agendas públicas, nas declarações referentes aos 

compromissos do poder público, nas metas, sente-se que ainda falta muito investimento e 

comprometimento por parte do poder público para se chegar a atingir as necessidades da 

demanda nos tempos atuais.  

São muitos os desafios que os jovens da periferia das cidades brasileiras encontram para 

lidar tanto com os estudos como com o campo de trabalho, as discriminações em relação à 

geração, a qualidade na educação ainda é muito precária, faltam laboratórios para as vivências das 

práticas, profissionais para a para a formação nos valores humanos, a pouca oferta real de 

emprego para o jovem, pois muitos possuem expectativas para se inserirem no mercado de 

trabalho, constituindo-se como sujeitos, buscando, muitas vezes, contribuir com a sociedade. 

Aspectos que nos levam a refletir que a juventude constitui um momento determinado, mas 

não se reduz a uma passagem, assumindo uma importância em si mesmo. Sabe-se que é um 

tempo precioso, tempo em que muitas definições começam a se delinear para o jovem em termos 

de escolhas, de compromissos e sonhos que iniciam o seu processo de realização.  Pode-se 
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considerar também na vida do jovem a influência marcante da família, especialmente dos pais em 

relação às definições e escolhas. É muito importante reforçar este aspecto familiar de modo bem 

particular, nestes novos tempos pós-moderno onde tudo é descartado, muitas vezes, as novas 

gerações escanteiam as gerações mais experientes.  Acreditamos que todas as gerações precisam 

umas das outras, é na interação entre as gerações que a construção da vida acontece com mais 

beleza e sabedoria.      

Portanto, vivenciando esta parceria com as juventudes, por considerar importante a relação 

de ajuda neste percurso de sonhos e esperanças, concluímos que cada pessoa é a maior 

autoridade em sua própria vida, considerando os sujeitos enquanto construtos sociais. 
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