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Resumo 

 
Este artigo apresenta uma pesquisa realizada com 36 estudantes de Ensino Médio de três escolas particulares e três escolas públicas com o 

objetivo de investigar a participação dos amigos na escolha profissional dos estudantes e as implicações da escolha nos relacionamentos familiares 

e de amizade. Os pais e os professores foram percebidos como uma influência mais direta ou vertical, enquanto os amigos participaram de modo 
mais horizontal, por meio de conversas e troca de informações. Os adultos tenderam a influenciar os objetivos, ou seja, a carreira ou curso 

escolhido e os amigos a cooperar entre si, trocando informações e críticas. 

 
Palavras-chave: escolha profissional; amizade; adolescência; relacionamento interpessoal. 

 

Abstract 

 
This paper features a research with 36 high school students from three public and three private schools. The goal of this research was to 
investigate peers’ participation in students’ career choice and the implications of such choice in their relationships with family and friends. 

Through discussions and the exchange of information about career issues, parents and teachers were noticed as a more direct and vertical 

influence, while friends participated in a more horizontal way. Adults tended to influence career goals, that is, the career or major degree chosen, 
and friends to cooperate among themselves, exchanging information and critics. 

 

Key words: career choice; friendship; adolescence; interpersonal relationships. 

 

Resumen 

 
Este texto presenta el relato del estudio realizado con 36 estudiantes  de secundaria de tres escuelas particulares y tres escuelas públicas, con el 

objetivo de investigar la participación de los amigos en la elección profesional y las implicaciones de esta elección en los relacionamientos 

familiares y amistosos. Los padres y maestros fueron percibidos como una influencia más directa o vertical y los amigos participaron de forma 
más horizontal, por medio de conversaciones e intercambio de informaciones. Los adultos tendieron a influenciar los objetivos, o sea carrera o 

curso elegido y los amigos a cooperar entre si, intercambiando informaciones y críticas.  

 
Palabras claves: elección profesional; amistad; adolescencia; relacionamiento interpersonal. 
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A importância da amizade na escolha profissional 

dos jovens, especialmente durante o período de 

transição do ensino médio para o ensino superior, 

ainda não foi devidamente investigada, sobretudo em 

nosso país. No Brasil, poucos autores, entre eles 

Magalhães, Lassance e Gomes (1998), Pereira e 

Garcia (2007) e Santos (2005) levaram em conta as 

relações com os amigos e pares como algo que 

poderia afetar o futuro profissional. 

Magalhães et al. (1998) referem-se aos pares 

como um grupo de pessoas da mesma idade que 

poderia ajudar os jovens na discussão sobre o futuro 

profissional, carreira, formação profissional e 

experiências pessoais nesse momento de suas vidas. 

Considera também a dificuldade em abordar esses 

assuntos entre adolescentes que, por vezes, são 

concorrentes no vestibular ou porque não podem 

contribuir com informações importantes para a 

escolha da futura carreira dos colegas. 

Santos (2005) afirma que os adolescentes 

procuram pessoas próximas para tomar suas decisões 

levando em conta suas opiniões. Os pais, irmãos, 

parentes, pares e, em alguns casos, um profissional 

especializado, são figuras de referência nesse 

processo. A família desempenha um papel importante 

na determinação da escolha profissional do jovem; 

entretanto, a influência dos pares precisa ser 

considerada. Os pais não são o único fio condutor do 

desenvolvimento de um indivíduo e determinante de 

todos os acontecimentos ao longo de sua vida. Logo, 

devemos considerar um contexto social mais amplo e 

mais complexo. A realidade contextual do 

adolescente serve de estrutura primária para sua 

escolha profissional, incluindo, assim, sua família e 

outras pessoas significantes com as quais compartilha 

suas experiências e constrói sua subjetividade 

(Santos, 2005). 

Pereira e Garcia (2007), em pesquisa com 96 

alunos de uma escola particular, apontaram diferentes 

processos psicossociais presentes nas relações com 

amigos, processos estes associados à escolha 

profissional, como apoio social, influência social e 

cooperação. Segundo estes autores, os adultos servem 

como modelos sociais a serem seguidos devido à sua 

atuação profissional, papel que seus pares não podem 

assumir por ainda não exercerem uma atividade 

profissional (Pereira & Garcia, 2007). Ao lado de 

uma pequena influência social dos amigos na escolha 

profissional, foram observados outros processos 

psicossociais, como apoio social e cooperação. A 

influência dos adultos está mais relacionada a uma 

carreira ideal, havendo uma relação mais 

verticalizada. Enquanto os adultos influenciam as 

opções de escolha dos estudantes de forma mais 

direta ou vertical, os amigos opinam sobre essas 

opções e trocam informações sobre carreiras, cursos e 

instituições de ensino, cooperando entre si para a 

escolha final. A influência, neste caso, está mais 

relacionada ao alvo a ser atingido e tem uma 

participação maior dos adultos. A cooperação está 

mais relacionada ao processo para se decidir por uma 

carreira profissional. 

Uma revisão da literatura recente referente à 

influência exercida por amigos em diversos aspectos 

da vida do adolescente indicou sua prevalência em 

diversos aspectos da vida do adolescente (Akers, 

Jones & Coyl, 1998; Beaudoin & Lachance, 2006; 

Best, Manning, Gossop, Gross & Strang, 2006; Cox, 

Hosier, Crossley, Kendall & Roberts, 2006; Hamm, 

2000; Leatherdale, Manske & Kroeker, 2006; Nelson 

& McLeod, 2005; Vazsonyi & Belliston, 2006; Wills, 

Walker, Mendoza & Ainette, 2006; Wilson & 

MacGillivray, 1998). Contudo, são poucas as 

referências que esboçam alguma implicação dessa 

relação na escolha de uma profissão ou carreira 

(Magalhães et al., 1998; Pereira & Garcia, 2007; 

Santos, 2005). Há a necessidade, portanto, de mais 

investigações para compreender melhor a relação 

entre as amizades e a escolha profissional.   

O relacionamento interpessoal é uma área de 

conhecimento transdisciplinar que inclui diferentes 

abordagens relacionadas a diversas ciências. Segundo 

Hinde (1997), relacionamentos são um conjunto de 

interações sociais. Estes relacionamentos dariam 

origem a grupos que, em seu conjunto, formariam a 

sociedade mais ampla. O autor ainda destaca a 

importância de considerar aspectos do ambiente físico 

e das estruturas sócio-culturais nos estudos sobre 

relacionamento interpessoal. Estes fatores se 

afetariam mutuamente formando um sistema 

complexo no qual diversas variáveis se cruzam de 

maneira interdependente. Outra contribuição 

importante de Hinde (1997) foi apontar a importância 

de se partir de uma ampla base descritiva para o 

estudo dos relacionamentos tendo como alvo a busca 

de princípios subjacentes aos aspectos observados. 
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O Que é Amizade e seu Desenvolvimento 

no Contexto Social 

 
A amizade é um relacionamento construído em 

bases históricas e sócio-culturais e, portanto, está 

sujeita a variações (Adams & Plaut, 2003; Allan, 

1998; Auhagen, 1996; French, Bae, Pidada, & Lee, 

2006; Hinde, 1997; Tsai, 2006). Entretanto, podemos 

apontar algumas características que lhe são 

fundamentais: informalidade, pessoalidade, 

voluntariedade, ausência de sexualidade exarcebada 

(Auhagen, 1996); similaridade, afirmação mútua da 

identidade, expectativas de confiança e de apoio 

(Hinde, 1997); companheirismo e interdependência 

de ambas as partes (Adams & Plaut, 2003; Auhagen, 

1996; French et. al., 2006; Hinde, 1997); 

compartilhamento de atividades e similaridades 

sócio-econômico-culturais (Feld & Carter, 1998; 

Garcia, 2006a; Hinde, 1997; Laursen, 1996). 

Desde a infância, somos capazes de estabelecer 

laços de amizade estáveis (Garcia, 2005b); até que 

esses relacionamentos se tornem mais importantes e 

desempenhem papel de destaque na adolescência 

(Auhagen, 1996; Bearman & La Greca, 2002; French, 

Rianasari, Pidada, Nelwan & Buhrmester, 2001; 

Garcia, 2006a; La Greca & Harrison, 2005; La Greca 

& Lopez, 1998; Laursen, 1996; López & Salas, 2006; 

Markward, McMillan & Markward, 2003; Reinhardt, 

Boerner & Horowitz, 2006; Wasserstein & La Greca, 

1996). Interações que se iniciam em locais de 

encontro passam a acontecer com maior freqüência e, 

aos poucos, as amizades surgem (Feld & Carter, 

1998; Garcia, 2006a). 

As amizades se desenvolvem em espaços que 

permitam a sucessão de interações e estabelecimento 

do relacionamento. A escola é um local bastante 

propício para a construção de amizades (Garcia, 

2006a; Pereira & Garcia, 2007). Os amigos ainda 

apresentam similaridades em diferentes pontos, 

incluindo as atividades compartilhadas (Feld & 

Carter, 1998; Hinde, 1997).  

Com o passar do tempo, os amigos ganham mais 

espaço como fonte de apoio social e emocional para o 

adolescente (Garcia, 2006a). O apoio provido pelas 

amizades serve de proteção contra a angústia social 

(La Greca & Harrison, 2005), auxilia na moderação 

do impacto negativo de discórdia entre as figuras 

parentais (Wasserstein & La Greca, 1996), e fornece 

importante fonte de intimidade (French et. al., 2001; 

Thomas & Daubman, 2001). Tais relacionamentos 

tornam-se, também, estáveis, podendo ter seu início 

na infância e se estender até a adolescência (Garcia, 

2005b; Pereira & Garcia, 2007). 

De acordo com Pereira e Garcia (2007), além dos 

pais, os amigos são personagens importantes na 

comunicação sobre assuntos relacionados à escolha 

profissional. Os adolescentes trocam com os amigos 

informações sobre cursos, universidades e mercado 

de trabalho e opinam sobre as escolhas profissionais 

de seus amigos. Com os pais, os estudantes tendem a 

conversar sobre experiências profissionais dos pais e 

mercado de trabalho, entre outros temas. 

Durante a adolescência, a intimidade, provida 

anteriormente pela família, passa cada vez mais a ser 

complementada pelos pares e amigos (Tsai, 2006). A 

similaridade é um traço importante entre amigos, seja 

de idade, gênero, etnia, religião, nível sócio-

econômico-cultural ou atividades (Feld & Carter, 

1998; Garcia, 2006a; Hinde, 1997; Laursen, 1996). 

Amigos são fontes de sentimentos de confiança e 

segurança entre adolescentes (Enomoto, 1999) e 

representam uma questão de status nos grupos aos 

quais os jovens pertencem (Hinde, 1997). As 

amizades podem se iniciar em ambientes e atividades 

compartilhadas pelos adolescentes, como escola, 

igreja, locais para atividades esportivas, entre outros 

(Garcia, 2006a), e fazem parte de uma rede mais 

ampla de relacionamentos (Feld & Carter, 1998). 

 

Relacionamentos e a Escolha Profissional 

do Adolescente 

 
Várias referências apontam a importância da 

família na escolha profissional do jovem 

(Bohoslavsky, 1998; Müller, 1998; Soares, 2002) e da 

comunicação com os pais sobre o processo de eleição 

profissional (Pereira & Garcia, 2007). O presente 

artigo procura investigar o papel dos amigos em 

relação à escolha profissional, tema pouco 

investigado. Durante a transição da infância para a 

adolescência, há um aumento da influência dos 

amigos. Apesar do aumento da importância dos 

amigos como fontes de companhia, intimidade e de 

apoio emocional, por exemplo, a família ainda 

permanece importante. Amigos e familiares 

desempenham papéis diferentes, ainda que 

complementares, no mundo social do adolescente 

(Laursen, 1996). Os adolescentes procuram seus pares 

para compartilhar experiências novas ao passo que 
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sua família continua a ser um porto seguro para o 

apoio que precisam para explorar o mundo. Durante 

esse estágio de desenvolvimento, procuram apoio 

imediato fora da esfera familiar e os amigos tornam-

se essenciais nessa função (López & Salas, 2006). 

Dentre várias outras funcionalidades, os amigos 

cumprem o papel de afirmar reciprocamente suas 

identidades, auxiliando na manutenção de uma auto-

imagem valorizada e na auto-elaboração positiva 

(Auhagen, 1996; Duck, 2004; Hinde, 1997). A 

adolescência é um importante momento de 

questionamento da identidade na sociedade ocidental, 

especialmente frente à expectativa de um projeto de 

vida pessoal e profissional que se torna mais e mais 

presente (Bohoslavsky, 1998; Müller, 1998; Silva & 

Soares, 2001; Soares, 2002) e os amigos podem se 

tornar uma fonte de apoio social contra a angústia 

gerada pelo processo de escolha (Pereira & Garcia, 

2007). 

A influência social está relacionada ao fato de 

opiniões e atitudes de uma pessoa poderem afetar as 

opiniões e atitudes de outra pessoa (Bless, 2001; 

Martin & Hewstone, 2003; Rashotte, 2007). As 

amizades, cumprindo seu papel de manutenção da 

auto-percepção e de auto-elaboração positiva de 

ambos os amigos, propiciam a reelaboração da 

personalidade, de diversos comportamentos, 

sentimentos e atitudes frente às situações da vida. 

Considerando que a amizade também abarca funções 

de cooperação mútua (Adams & Plaut, 2003; Feld & 

Carter, 1998; French et. al., 2006; Hinde, 1997), os 

amigos auxiliam um ao outro para que seus objetivos 

sejam atingidos – no caso dos participantes desta 

pesquisa, a escolha profissional. 

Segundo Pereira e Garcia (2007), a maioria dos 

estudantes de escolas particulares relatou não 

influenciar a escolha profissional de amigos e 

também não ser influenciada por amigos em sua 

própria escolha. Entretanto, esta pesquisa observou 

que amigos opinam sobre as escolhas de seus pares, 

trocam informações sobre cursos e profissões, bem 

como indicam cursos e profissões que eles acreditam 

serem mais apropriados para seus amigos. Os dados 

de Pereira e Garcia (2007) indicam ampla 

participação dos amigos na escolha profissional 

associada a um baixo índice de percepção da 

influência desses amigos nessa escolha. 

 

Objetivos e Relevância desta Pesquisa 
 

Esta pesquisa teve por objetivo investigar a 

influência percebida dos amigos na escolha 

profissional e a influência da escolha no 

relacionamento com amigos entre estudantes do 

segundo ano do ensino médio de escolas públicas e 

particulares. Os objetivos específicos foram: a) 

descrever e analisar alguns aspectos da escolha 

profissional dos participantes; b) descrever e analisar 

a participação dos familiares e dos amigos na escolha 

profissional; e, c) descrever a analisar como a escolha 

profissional afeta as amizades desses estudantes. 

Apesar do reconhecimento, por parte da 

literatura, da influência exercida por amigos em 

diversos aspectos da vida do adolescente, ainda 

faltam estudos sobre como os amigos influenciam a 

escolha profissional. São poucas as referências que 

abordam o papel dos amigos na escolha de uma 

profissão ou carreira (Bright, Pryor, Wilkenfeld & 

Earl, 2005; Kenny & Bledsoe 2005; Magalhães et al., 

1998; Pereira & Garcia, 2007; Santos, 2005). São 

necessárias, portanto, mais investigações para 

compreender melhor as relações entre amizades e 

escolha profissional. 

A presente pesquisa visa contribuir para o avanço 

do conhecimento no campo da orientação profissional 

e dos estudos sobre os relacionamentos interpessoais. 

Garcia (2005a) afirma que a área de estudos sobre o 

relacionamento interpessoal está em franco 

desenvolvimento apesar de ainda apresentar lacunas 

importantes. Cremos que o desconhecimento da 

relação entre as amizades e a escolha profissional 

representa uma destas lacunas. Mesmo podendo ser 

considerado o país com maior produção sobre 

relacionamento interpessoal na América do Sul 

(Garcia, 2006b), o Brasil ainda carece de estudos 

relacionando rede de amigos e escolha profissional. 

A escolha profissional representa uma das 

decisões mais importantes na vida do adolescente, 

com inúmeras conseqüências para sua carreira e 

projeto de vida. Apesar de pesquisas recentes 

indicarem a influência de amigos em vários aspectos 

da vida do adolescente, como o rendimento escolar, a 

escolha do vestuário e o consumo de álcool e de 

outras drogas, entre outros (Akers et al., 1998; 

Beaudoin & Lachance, 2006; Best et al., 2006; Cox et 

al., 2006; Hamm, 2000; Leatherdale et al., 2006; 

Nelson & McLeod, 2005; Vazsonyi & Belliston, 

2006; Wills, Walker, Mendoza & Ainette, 2006; 

Wilson & MacGillivray, 1998), as investigações 

sobre o papel dos amigos nas escolhas profissionais 

de adolescentes são escassas. 
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Metodologia e Descrição da População 
 

Participaram da presente pesquisa 36 estudantes 

de ambos os sexos, com idades entre 15 e 18 anos, 

freqüentando o segundo ano do ensino médio, sendo 

18 de três escolas particulares e 18 de três escolas 

públicas. A inclusão de estudantes de escolas públicas 

e particulares teve por objetivo identificar diferenças 

não apenas nas escolhas profissionais, mas também 

no papel exercido pelos amigos nessa escolha e como 

essas escolhas se refletem na rede de amigos nos dois 

grupos. A determinação da população acima citada 

deu-se pelo fato deste ser um período em que tais 

estudantes devem optar pelas áreas que irão se 

dedicar ao longo do terceiro ano (exatas, humanas ou 

biomédicas) para especializar seus estudos, visto 

muitos exames vestibulares se utilizarem de provas 

específicas de acordo com o curso escolhido pelo 

proponente. 

Constata-se que as escolas particulares, ou ao 

menos parte delas, oferecem um atendimento mais 

amplo a seus alunos, muitas vezes extrapolando o 

conteúdo programático obrigatório, como aulas de 

artes, línguas e esportes, bem como programas de 

informação profissional com palestras, feiras com 

universidades e faculdades expondo seus cursos e 

visitas a locais de trabalho variados. A parcela da 

população que freqüenta tais escolas caracteriza-se 

por um alto nível sócio-econômico-cultural, com 

expectativas que o adolescente curse o ensino 

superior, até mesmo em outro Estado ou país.  

As escolas públicas da região pesquisada, em 

geral, não dispõem das mesmas facilidades de acesso 

à informação e serviços complementares dos alunos 

de uma escola particular. Os alunos da escola pública 

em sua maioria não têm os mesmos capitais 

financeiro, cultural e social. Visto suas características 

sócio-econômicas, espera-se deles uma inserção 

imediata no mercado de trabalho ao fim do ensino 

médio – se é que já não trabalham – e uma atitude 

decisional diferenciada. Esta, provavelmente, está 

circunscrita a um espectro de possibilidades 

ocupacionais mais restrito (Silva, 1995; Silva, 1996). 

O ensino superior é um sonho para muitos alunos 

oriundos de escolas públicas, porém estes esbarram 

em obstáculos diversos no decorrer de seu percurso 

educacional. 

Para a coleta de dados, foi desenvolvido um 

instrumento composto por três questões fechadas e 17 

questões abertas. Os dados foram coletados durante o 

segundo semestre de 2006 e o primeiro semestre de 

2007, nas escolas participantes, em horário agendado 

pela própria escola, com a presença dos 

pesquisadores. Os participantes foram reunidos em 

uma sala e preencheram o instrumento na própria 

escola, em local e horário agendado, sob a supervisão 

dos pesquisadores para esclarecer quaisquer dúvidas 

sobre o instrumento. Os pesquisadores solicitaram aos 

participantes da pesquisa o termo de consentimento e 

as escolas envolvidas autorizaram a realização da 

pesquisa em suas dependências. 

Os dados foram tabulados e as respostas 

organizadas em categorias dentro de cada aspecto 

investigado. Os dados foram tratados e interpretados 

de forma qualitativa e organizados e analisados e 

discutidos à luz da literatura pertinente. 

 

Resultados e Discussão 
 

Por ocasião da pesquisa, a maioria dos estudantes 

entrevistados, tanto nas escolas públicas quanto 

particulares, relatou ter realizado uma escolha 

profissional ou escolhido o curso que pretendiam 

seguir. A maioria, inclusive, relatou uma segunda 

opção e vários uma terceira possibilidade. Poucos 

ainda não haviam escolhido o curso a seguir.  

Com relação à primeira opção de carreira, 14 

respostas diferentes foram obtidas. Dessas, apenas 

duas não correspondiam ao ensino superior: 

bombeiros e curso técnico. Opções de cursos citadas 

por alunos de escolas públicas e particulares incluem 

Engenharia, Medicina, Direito e Publicidade. Apenas 

alunos da escola pública optaram por cursos técnicos 

e de bombeiro, além das carreiras de Gastronomia, 

Administração e Enfermagem. Apenas alunos das 

escolas particulares optaram por Arquitetura, 

Jornalismo, Química, Nutrição e Filosofia, como 

primeira opção. 

Para realizar as escolhas profissionais, os 

participantes utilizaram diferentes critérios. Tanto na 

escola pública quanto na particular, habilidade ou 

aptidão, preferência ou afinidade, padrão financeiro, 

cotidiano do trabalho, mercado de trabalho e matérias 

escolares foram utilizados como critérios de escolha. 

Critérios usados apenas na escola particular incluíram 

profissão do pai, projeto pessoal, projeto social e 

mercado de trabalho. Prazer ou satisfação no trabalho 

foi citado apenas na escola pública. 

Preferência ou afinidade pela profissão e as 

matérias escolares foram os dois critérios mais 

utilizados pelos dois grupos. Critérios que poderiam 
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ser considerados mais pessoais (como habilidade, 

projeto pessoal e social) foram mais evidentes no 

grupo Pr. Os gêneros também diferiram. Rapazes 

apontaram o padrão financeiro promovido pela 

profissão, as matérias escolares e suas preferências e 

afinidades em relação à profissão como os três 

critérios mais usados. Para as garotas, a preferência e 

afinidade com a profissão têm a primazia, seguidas 

pelas matérias escolares e suas habilidades e aptidão 

para realizar atividades afins à profissão.  

A escolha profissional também foi tema de 

conversa com amigos. A maioria dos participantes 

relatou comunicar-se com amigos sobre escolha 

profissional e considerou importante conversar sobre 

o tema com amigos. Apenas na escola pública, alguns 

alunos disseram não fazê-lo. Na escola particular, a 

maioria relatou falar com três ou mais amigos, 

enquanto na escola pública isto ocorria com um ou 

dois amigos. O principal motivo exposto para esse 

diálogo é facilitar a crítica sobre a própria escolha, 

seguido pela troca de informações sobre profissões, 

cursos e universidades. Outro motivo que apareceu 

nos dois grupos foi o apoio emocional para a tomada 

de decisão. Facilitar networking, ou formação de 

redes sociais, no futuro, apareceu apenas na escola 

particular. Por outro lado, os participantes da rede 

privada também apresentaram motivos para não 

conversar com amigos, receando ser influenciados 

negativamente, por considerar a escolha algo 

individual ou por preferir conversar com familiares. 

Seguindo a tendência apontada por Pereira e 

Garcia (2007), os participantes conversavam com 

seus amigos sobre sua escolha, o que consideraram 

importante. Podemos deduzir que conversar com os 

amigos exerce um importante papel no processo de 

escolha profissional. 

A maioria dos adolescentes está informada 

quanto à escolha profissional dos amigos. Nas duas 

situações, poucos foram os amigos que escolheram o 

mesmo curso do estudante sujeito da pesquisa. A 

maioria citou amigos escolhendo profissões em áreas 

distintas. Mas também foram relatados amigos com 

escolhas afins às dos estudantes, principalmente na 

rede particular. Com poucas exceções, os alunos 

relataram conversar com os pais sobre sua escolha, 

principalmente para pedir sua opinião sobre o 

assunto.  Vários foram os temas que fazem parte 

dessa conversa. Alguns temas foram citados apenas 

por alunos da rede particular, como o cotidiano das 

profissões, o mercado de trabalho, a experiência e 

escolha profissional dos pais. Nas duas situações 

foram temas das conversas com os pais: informações 

sobre cursos e universidades, estudos, retorno 

financeiro da profissão, realização profissional, apoio 

emocional e apoio instrumental. 

Muitos conversam com os pais sobre a escolha 

profissional, contudo, conversam mais com amigos 

sobre o tema. O conteúdo da conversa com pais e 

amigos também difere. Os amigos, que vivem o 

mesmo momento de escolha, compartilham 

informações para o processo de escolha profissional, 

tais como informações sobre cursos e instituições de 

ensino. Com os pais, tratam de temáticas relativas a 

mercado de trabalho, cotidiano profissional e 

realização profissional. Segundo a literatura da área 

(Bohoslavsly, 1998; Müller, 1998; Pereira & Garcia, 

2007; Soares, 2002), os adultos, e mais 

especificamente os pais, servem como modelo de 

profissionais já inseridos no mercado de trabalho e 

com um projeto profissional desenvolvido. 

Quatro tópicos não foram citados por alunos da 

rede pública: mercado de trabalho, cotidiano das 

profissões, experiência profissional dos pais e escolha 

profissional das mães. A ausência de relatos sugere a 

possibilidade de insatisfação frente aos pais como 

modelos para a construção de seus projetos 

profissionais. A necessidade cada vez maior de 

escolaridade devido à competitividade do mercado de 

trabalho e às exigências do sistema produtivo 

potencialmente coloca os modelos apresentados pelos 

pais em defasagem frente à demanda da sociedade e 

dos estudantes. A baixa escolaridade média 

apresentada pelos pais e mães dos alunos oriundos do 

ensino público possivelmente afeta esta forma de 

comportamento.  

A maioria relatou não influenciar a escolha dos 

amigos, porque a escolha é pessoal ou por preferir 

não opinar na escolha profissional dos amigos. 

Alguns desses alunos explicaram a ausência de 

influência segundo sua percepção através de duas 

justificativas: a individualidade da escolha e a 

preferência por não opinar na escolha profissional dos 

amigos. Vários, contudo, relataram que influenciam a 

escolha dos amigos, trocando informações sobre 

cursos e universidades ou ajudando os amigos a 

criticar sua escolha profissional.  

Realizar uma escolha e concretizá-la na tomada 

de decisão envolve processos psicossociais 

complexos. As pessoas com as quais nos 

relacionamos, como familiares e amigos, por 

exemplo, exercem importante função na reelaboração 
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de nossa personalidade e na atualização da mesma 

(Auhagen, 1996; Hinde, 1997).  

Pereira e Garcia (2007) apresentam dados que 

mostram um baixo índice de percepção de influência 

tanto do amigo na escolha do estudante quanto da 

influência deste na escolha do amigo. Entretanto, 

amigos opinam sobre as escolhas de seus pares, 

trocam informações sobre cursos e profissões, bem 

como indicam cursos e profissões que eles acreditam 

ser mais apropriados para os amigos. Os dados de 

Pereira e Garcia (2007) indicam ampla participação 

dos amigos na escolha profissional em processos 

como cooperação e apoio, apesar do baixo índice de 

percepção da influência desses amigos na escolha 

profissional. 

Poucos alunos relataram ser influenciados pelos 

amigos na própria escolha profissional. Neste caso, 

isto se daria ao receber apoio emocional ou quando 

ajudados a criticar sua própria escolha. Os alunos que 

se percebem influenciando os amigos quanto a sua 

escolha profissional entendem que trocar informações 

sobre cursos e universidades, discutir com os amigos 

sobre a escolha, ajudando-os a criticá-la, são formas 

de influência.  

As pessoas mais importantes para a definição de 

carreira foram pai e mãe, o próprio estudante, 

professores e amigos, além de profissionais da área, 

outros familiares e parceiros românticos (estes 

últimos com menor freqüência nos relatos). Assim, 

grande parte dos participantes reconheceu a família 

como bastante influente em suas vidas, o que está de 

acordo com investigações anteriores (Bámaca & 

Umaña-Taylor, 2006; Pereira & Garcia, 2007).  

Mesmo se considerando “autônomos” em suas 

escolhas, o relacionamento interpessoal com figuras 

próximas, como familiares e amigos, não deixa de 

atuar na estruturação da identidade, incluindo a 

identidade profissional. Kerpelman e Pittman (2001) 

afirmam que o comportamento dos pares serve como 

parâmetro para que o adolescente se engaje na 

exploração de sua própria identidade. 

Em concordância com Bámaca e Umaña-Taylor 

(2006), os participantes valorizaram a família, 

especialmente as figuras parentais, em sua relação 

com os estudos e a escolha profissional, sendo menor 

a participação de professores e amigos. Esse padrão 

possivelmente mostra discrepâncias na estrutura 

familiar brasileira, na qual o pai seria modelo entre 

famílias de nível sócio-econômico mais elevado e a 

mãe nas famílias das classes menos favorecidas. 

Entretanto, a freqüência de respostas considerando 

pai e mãe conjuntamente foi alta. 

A influência dos professores foi maior nas 

escolas particulares. Um dos possíveis motivos são as 

diferenças no relacionamento entre alunos e 

professores nas escolas públicas e privadas. A 

participação dos amigos na escolha profissional foi 

maior entre as alunas da rede particular; todas as 

estudantes relataram conversar com os amigos sobre a 

escolha profissional e muitas delas reconhecendo a 

importância de se conversar com os amigos sobre esta 

escolha para facilitar a própria crítica. Visto que as 

garotas relataram com maior freqüência 

características emocionais em suas amizades, a 

importância dos amigos na definição da carreira 

apresenta coerência. Esta correlação deverá ser 

explorada em outras pesquisas. 

A maioria dos participantes não percebeu 

mudanças em seus relacionamentos devido à escolha 

profissional, fenômeno já observado por Pereira e 

Garcia (2007). Raramente, os participantes 

mencionaram que a escolha profissional afetaria sua 

futura rede social. A minoria que percebe tal 

influência aponta mudanças na amplitude de sua rede 

de relacionamentos com a inserção de pessoas com as 

quais compartilha mesmo interesse profissional, 

mudanças nos relacionamentos com membros da 

família e mudanças no círculo de amizades. 

Os dados se assemelham aos obtidos por Pereira 

e Garcia (2007) em alguns pontos, em relação à 

percepção de influência sobre a escolha dos amigos 

e/ou nos relacionamentos, diferindo, contudo, em 

outros, como na percepção de influência dos amigos 

na própria escolha e das pessoas mais importantes 

para o futuro da carreira, principalmente em função 

da inserção de dados de alunos de escolas públicas e 

particulares. 

Esta participação, contudo, não se traduz como 

uma influência percebida. Poucos estudantes 

perceberam-se influenciando as escolhas dos amigos. 

Assim, para alunos da rede pública e da particular, os 

dados indicam, ao mesmo tempo, uma ampla 

participação dos amigos na escolha profissional, 

associada a um baixo índice de percepção da 

influência desses amigos nessa escolha. Desta forma, 

familiares, professores e amigos parecem participar 

de forma diferenciada do processo de escolha 

profissional. Em consonância com Pereira e Garcia 

(2007), enquanto os primeiros exerceriam uma 

influência “externa” mais clara nas opções de 

carreira, com maior poder de influência (em posição 
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de liderança, em um relacionamento mais “vertical”), 

os amigos participariam de forma mais “horizontal”, 

por meio de discussões, troca de informações e 

mesmo apoio. Pode-se supor que a participação dos 

amigos seja mais no sentido de uma cooperação entre 

similares em busca de um alvo ou objetivo 

profissional, enquanto a determinação deste alvo 

sofra uma influência maior de pessoas em posição 

hierarquicamente superior, pelo menos quanto ao 

estágio de desenvolvimento profissional, como é o 

caso de pais e professores.  

Apesar de algumas diferenças entre alunos de 

escolas públicas e particulares, o papel dos amigos no 

processo de escolha profissional parece ser similar. 

Os alunos da rede particular parecem participar de 

uma rede social mais ampla com acesso a mais 

informações e com expectativas mais elevadas quanto 

ao futuro profissional. Isto pode ser indicado pela 

ausência da escolha de cursos técnicos como opção de 

carreira. 

Apesar de uma vasta literatura disponível sobre a 

influência exercida por amigos em diversos aspectos 

da vida do adolescente (Akers, Jones & Coyl, 1998; 

Beaudoin & Lachance, 2006; Best, Manning, Gossop, 

Gross & Strang, 2006; Cox et al., 2006; Hamm, 2000; 

Leatherdale et al., 2006; Nelson & McLeod, 2005; 

Vazsonyi & Belliston, 2006; Wills, Walker, Mendoza 

& Ainette, 2006; Wilson & MacGillivray, 1998), o 

simples conceito de influência não é suficiente para 

compreender o papel dos amigos na escolha 

profissional. Possivelmente, este processo esteja 

diretamente relacionado à inserção futura em um 

segmento específico da sociedade ocupado por 

adultos, que exercem diferentes funções e atividades 

profissionais. As escolhas diretamente influenciadas 

pelos amigos estariam relacionadas à inserção 

imediata do jovem em grupos de pares ou amigos. 

Assim, tal comportamento seguiria o mesmo padrão 

quanto à forma de se vestir, o desempenho nos 

estudos, ou o consumo de drogas. Tais 

comportamentos afetariam diretamente as relações do 

adolescente com outros membros de grupos de sua 

idade, dos quais participa ativamente. Mais 

investigações seriam necessárias para conhecer 

melhor as relações entre processos como influência e 

cooperação em diferentes atividades da vida do 

adolescente e do adulto jovem.  

Apesar de o presente trabalho reconhecer o papel 

da família na escolha profissional, como já observado 

anteriormente (Bámaca & Umaña-Taylor, 2006, entre 

outros), destaca a participação dos amigos e a 

necessidade de se observar de forma mais ampla os 

diversos processos envolvidos na escolha profissional 

e o papel de diferentes membros da rede social dos 

adolescentes nessa escolha. Logo, há a necessidade de 

se investigar diferentes processos psicossociais 

presentes na escolha de uma profissão e como estes se 

manifestam em diferentes relacionamentos sociais do 

adolescente. 

Segundo Hinde (1997), os relacionamentos 

afetam e são afetados pelo grupo ao qual os 

adolescentes pertencem, pela estrutura sócio-cultural 

e pelo ambiente físico. Pode-se, assim, perceber 

opções coerentes com a profissão dos pais e 

professores, com seu meio social e com os recursos 

materiais à disposição. Do ponto de vista da 

contribuição que uma abordagem dos 

relacionamentos pode ter na compreensão de 

processos de escolha profissional, por exemplo, seria 

interessante procurar abordar essa escolha como um 

fenômeno psicossocial que se dá dentro de uma rede 

de relacionamentos do adolescente e do jovem adulto 

e dos processos envolvidos de modo mais amplo. Isto 

não descarta a importância do estudo de outros 

fatores, como os econômicos, os educacionais e 

mesmo os religiosos. Neste sentido, o presente 

trabalho procurou inserir os relacionamentos de 

amizade no processo de escolha, tendo que vista que, 

tradicionalmente, são os relacionamentos familiares 

os mais investigados.  

Visto que a população estudada não se percebe 

influenciada pelos amigos quanto à escolha 

profissional e a literatura revisada aborda o tema 

tangencialmente, também sugerimos a utilização de 

outras técnicas metodológicas para pesquisar o tema 

nesta população, tais como questionários, grupos 

focais e entrevistas que abordem diretamente o papel 

dos amigos. É possível que a baixa incidência de 

respostas que considerem o papel dos amigos e dos 

pares em pesquisas anteriores seja decorrente de 

metodologia que não registre tais fenômenos 

psicossociais. 

De acordo com as idéias de Hinde (1997), outros 

aspectos ainda poderiam ser investigados, dentro do 

tema de relações interpessoais. Outra possibilidade de 

pesquisa seria investigar como o avanço tecnológico e 

econômico afetam as formas de relacionamento entre 

as pessoas e suas conseqüências para a inserção em 

uma sociedade em transformação. Do ponto de vista 

dos relacionamentos, a escolha profissional surge 

como um processo de inserção social com 

conseqüências fundamentais para a rede social. 
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Apesar de ser raramente percebida pelos 

participantes, a escolha de um curso superior 

específico vai levá-lo a freqüentar uma determinada 

universidade e ter contato com pessoas específicas. 

Assim, para aqueles que atingem o nível 

universitário, o projeto profissional não se restringe à 

formação para o exercício de uma futura profissão. A 

escolha profissional abrange também aspectos da 

construção de redes sociais e a própria inserção do 

universitário em um determinado segmento da 

sociedade. 

 

Considerações Finais  
 

Os amigos estão presentes na escolha profissional 

de alunos de escolas públicas e particulares. De forma 

semelhante, conversam com amigos sobre o assunto, 

auxiliam-se mutuamente na troca de informações 

sobre cursos e instituições de ensino superior e 

discutem sua própria escolha profissional facilitando 

a crítica. Os dados sugerem a existência de diferenças 

entre os dois grupos, tanto nos relacionamentos com 

familiares quanto com amigos, que se afetam 

mutuamente. Entre os alunos de escolas particulares 

houve uma maior coincidência na escolha de 

profissões semelhantes. Pode-se concluir que o papel 

dos relacionamentos interpessoais no processo de 

escolha profissional dos adolescentes é um tema 

complexo e multifacetado no qual o papel dos amigos 

apresenta variações de acordo com gênero e classe 

social (escola pública e particular).     
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