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Uma das dimensões da transição dos jovens para a vida adulta corresponde a sua 

inserção no mercado de trabalho. Esta se dá através de uma profissão escolhida pelo 

adolescente como forma de se inserir no mundo e modificá-lo. Entretanto, a escolha 

profissional não é uma decisão isolada. Os pais desempenham papel importante neste 

processo tanto como uma das principais fontes de informação sobre o mundo do trabalho 

quanto facilitadores da exploração dos interesses dos filhos. Alguns programas de orientação 

profissional têm buscado incluir os pais nesse processo de reflexão, já que estes podem 

auxiliar ou dificultar o processo de escolha profissional dos filhos. O presente estudo 

investiga a percepção dos pais sobre sua participação no desenvolvimento de carreira dos 

filhos. Participaram deste estudo nove genitores de estudantes do último ano do curso de 

Psicologia de uma universidade de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Optou-se 

por investigar a percepção de pais de estudantes de último ano, pois se entende que os 

mesmos já vivenciaram o momento da escolha profissional, a adaptação ao curso universitário 

e, atualmente, estão observando e participando de um novo momento no desenvolvimento de 

carreira dos filhos. O instrumento utilizado para coleta de informações foi uma entrevista 

semi-estruturada, especialmente desenvolvida para o estudo. As entrevistas foram transcritas e 

analisadas a partir do método de análise de conteúdo temática. Os relatos dos participantes 

permitiram identificar dois níveis de influência no desenvolvimento de carreira dos filhos: a 

transmissão de informações sobre o mundo do trabalho e o apoio emocional e material 

oferecido aos filhos. Os genitores descrevem dialogar com seus filhos a respeito da própria 

experiência profissional e sobre o cenário do mercado de trabalho atual, orientando-os a 

buscar informações sobre as opções consideradas pelos filhos, como locais de trabalho, 

oportunidades para prosseguir os estudos, etc. Outra forma de participar e auxiliar no 

desenvolvimento da carreira dos filhos, segundo os entrevistados, consiste na oferta de apoio 
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emocional e material. Na visão dos participantes, apoiar significa oferecer suporte financeiro, 

fazer-se presente, incentivar, dar carona e ajudar na busca de oportunidades. Alguns pais 

manifestam, ainda, a preocupação de eles próprios continuarem trabalhando a fim de ajudar os 

filhos no início da carreira até que esses consigam se sustentar. Os genitores consideram que o 

seu papel no desenvolvimento de carreira dos filhos é, principalmente, oferecer apoio material 

e emocional, além de informações sobre o mundo do trabalho, pois entendem quão delicadas 

são as situações vividas pelo filho ao longo deste processo. Os pais não só percebem que 

desempenham um papel importante neste processo, mas também se preocupam como podem e 

devem agir para que possam facilitar as experiências dos filhos no que se refere ao 

desenvolvimento da carreira e inserção no mundo do trabalho. 
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