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Resumo 
 
Este artigo tem como referencial experiências profissionais que vem sendo realizadas, na área 
da Psicopedagogia, com sujeitos do Ensino Médio. Experiências estas que foram 
desencadeadas a partir de uma preocupação gerada a partir da demanda de uma falta de 
integração de conteúdos escolares bem como da necessidade de se trabalhar com as 
habilidades múltiplas dos jovens, tendo como objetivo dar subsídios para que realizem uma 
melhor identificação profissional.  
 
Neste trabalho seus anseios, dúvidas, dentre outros sentimentos pertinentes à fase em 
questão, são dinamizados e trabalhados a partir de temas e atividades que são desenvolvidos 
tendo como base o aspecto bio-psico-social destes.  
 
A importância deste trabalho foi percebida pelo fato de os jovens saírem cada vez mais cedo 
da escola e pouco aprenderem sobre si e suas capacidades de aprendizagem. Pretendendo dar 
conta de questões que possam vir a auxiliar os alunos visando um novo entendimento acerca 
das aprendizagens necessárias aos mesmos. 
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Abstract 
This article has as referencial professional experiences that have being done, in the area of the 
Psychopedagogy, with people of High School. These experiences had been unchained from a 
concern generated from the demand of a lack of integration of pertaining to school contents as 
well as of the necessity of working with the multiple abilities of the young, having as objective 
to give subsidies so that they carry through one better professional identification. This work 
their concerns, questions, among others feelings relevant to the stage in question, are 
dinamizados and worked from themes and activities that are developed based on the 
appearance bio-psycho-social these. The importance of this work was perceived by the fact the 
young people increasingly leave early from school and just learn about themselves and their 
abilities to learn. Intending give account of issues that might assist students seeking a new 
understanding about the learning necessary to them. 
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Introdução 
Pela circunstância da adolescência, o jovem se vê obrigado a ingressar numa vida profissional. 
Existem vários fatores que influenciam nesta definição, porém o jovem devido a sua fase vive 
em busca de um ideal, pouco conhece suas aptidões e tendências. O contato com os diferentes 
setores de trabalho ainda é restrito, como o são suas possibilidades práticas de 
desenvolvimento e de realização pessoal, social e econômica.  
 
Alguns fatores mais comuns que definem uma escolha profissional equivocada: 
 
•O indivíduo segue a profissão dos pais por questão de facilidade e por indução familiar; 
•A decisão é tomada por mero acaso; 
•A existência de dificuldades ao nível da dinâmica familiar, imprimindo uma determinada 
direção na escolha profissional; 
•Ocorrências havidas na vida pregressa do jovem, sua identificação com os pais, 
características de sua personalidade e identidade sexual também influenciam na sua escolha 
profissional; 
•O jovem desconhece a profissão escolhida ou a si mesmo e não se avalia frente a sua 
escolha. 
 
 



Enfim, uma série de questões permeiam esta fase da vida do adolescente quando se depara 
com a necessidade de decisões que, geralmente, não se sente apto a tomar. É a partir destas 
idéias que um trabalho está sendo desenvolvido para dar conta deste período auxiliando ao 
jovem a realizar uma escolha profissional para sua vida de forma mais satisfatória. 
 
Este trabalho vem ampliar a visão de aprendizagem na educação básica, tendo como objeto de 
estudo turmas do terceiro ano do ensino médio. A ausência de um trabalho transversal em 
relação à afetividade durante todo o processo de ensino é observável, acentuando-se neste 
período escolar no qual as preocupações não deveriam estar voltadas apenas para a 
aprendizagem de conteúdos, mas sim para a utilidade destes na vida profissional. A 
afetividade, bem como uma educação dos sentimentos, é uma forma de reorganizar os 
sujeitos, conforme sua identidade, auto-estima para poder então melhor compreender este 
momento que é gerador de angústia e ansiedade. 
 
Uma proposta de (re)conhecimento de habilidades 
 
Devido às exigências sócio-culturais de finalizar o Ensino Médio e, por conseguinte, de iniciar a 
vida universitária, uma proposta vem sendo pensada e desenvolvida para dar conta de 
questões fundamentais na vida dos jovens. A partir da criação de um espaço de confiança seja 
numa turma de alunos, num pequeno grupo ou individualmente no consultório, inicia-se um 
processo que propõe aos participantes uma nova forma de pensar a respeito de si, de sua 
aprendizagem (como esta se dá), do momento em questão, bem como de questões que 
emergem durante os encontros e que vão sendo trabalhadas. 
 
Neste espaço é dada a possibilidade de acrescentar ao currículo escolar um espaço para 
diminuir os impactos que sofre o jovem ao elaborar a perda da vida em ambiente escolar, e de 
se preparar para a construção de uma identidade profissional. Sendo que esta tem em sua 
base fatores intrínsecos na aprendizagem do sujeito. Isto quer dizer que a escolha profissional 
está relacionada a aptidões bem desenvolvidas mas que, no entanto, restringem a outras 
escolhas, que socialmente poderiam ser mais satisfatórias. Segundo Delors (2003, p. 135) 
“[...] o ensino secundário deveria ser o período em que os talentos mais variados se revelam e 
se desenvolvem”. 
 
Durante o processo, são abordadas questões sobre esta etapa da vida escolar, satisfações e 
insatisfações e o que isto reflete no aprender, é realizada também uma apresentação das 
habilidades intelectuais que todos os jovens têm sendo elas bem ou mal desenvolvidas 
(autoconhecimento sobre a forma de aprender). As questões são abordadas através de 
dinamizações de situações que envolvam a motivação, baseadas no saber e no não-saber bem 
como formas individualizadas de aprender e de estudar; conhecer o seu ritmo: atenção, 
concentração, capacidade de fazer relações complexas. 
 
O projeto consiste de atividades estruturadas e semi-estruturadas pertencentes ao 
psicopedagogo, envolvendo temas pertinentes desta etapa bem como atividades que dão conta 
das questões ligadas à aprendizagem propriamente dita necessárias não só na execução das 
provas de vestibulares, mas da vida acadêmica em geral.  
  
Como instrumentos metodológicos são empregadas técnicas de sensibilização e criatividade 
nas quais os jovens têm a oportunidade de refletir a respeito de seu autoconceito e de suas 
ambições quanto ao futuro. As técnicas são sempre de acordo com o grupo e com seu 
aproveitamento dos encontros e, durante toda a execução das intervenções junto aos grupos, 
são feitas atividades cujas etapas, de uma forma resumida, são as seguintes: 
 
- explicitação do projeto, onde o grupo toma conhecimento das atividades que serão 
desenvolvidas e dos objetivos;  
 
- início com atividades que contemplem primeiramente um conhecimento do grupo com que se 
está trabalhando;  
 



- desenvolvimento do projeto tendo como foco nos encontros, os aspectos a serem 
trabalhados;  
- fechamento ao final de cada encontro, onde o grupo dá um feedback. 
- Os aspectos trabalhados nos encontros, conforme acima citado são: 
 
- estrutura de pensamento: desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático;  
- afetividade: reconhecimento dos sentimentos e nomeação dos mesmos (angústia, ansiedade, 
exigência, entre outros);  
- conteúdos formais: trabalha-se numa conscientização da importância dos conteúdos formais 
às escolhas futuras como forma de experimentação envolvendo as habilidades e competências 
mais variadas. 
 
No espaço clínico, este trabalho adquire uma sistemática um pouco diferente: quando em 
pequenos grupos ou individualmente, os objetivos são mantidos porém o enfoque e as 
atividades realizadas são um pouco diferenciadas de acordo com cada grupo ou sujeito em 
questão.  
 
Em ambas situações, são realizadas atividades que visam o desenvolvimento da lógica através 
de situações práticas que visam a resolução de problemas complexos. Compreende-se que 
primeiramente a principal característica destes sujeitos que encontram-se no Pensamento 
Operatório Formal (segundo Piaget), é a necessidade de que realizem primeiramente a 
distinção entre o real e o possível. Outras características necessárias para que considere-se o 
pensamento formal são as seguintes: operar de forma hipotético-dedutiva, ou seja, ser capaz 
de utilizar uma estratégia cognitiva que dê conta de determinar a realidade no contexto da 
possibilidade; não necessitar do concreto para manipular dados de raciocínio, mas enunciados 
ou proposições (pensar de forma abstrata) e realizar uma análise combinacional, sendo capaz 
de isolar de modo sistemático todas as variáveis individuais (método que assegura a realização 
de um inventário completo do possível). 
 
Além da presença destas características são necessárias quatro operações lógicas: 
compensações complexas, pensamento proporcional, probabilidade e correlação de leis. Estas 
habilidades dizem respeito às operações lógicas que são necessárias aos sujeitos e que 
deveriam estar construídas a partir dos 13 anos (aproximadamente). Entretanto, sabe-se que 
a maioria dos jovens saem do Ensino Médio sem terem as construído, dificultando de alguma 
forma seu desempenho frente aos problemas com as quais nos deparamos na vida acadêmica, 
profissional e diária. Estas construções dependem de estimulações primeiramente a partir de 
experiências vivenciadas no mundo do concreto (infância) para que sirvam de base para a 
apropriação dos novos conceitos a serem desenvolvidos.  
 
Na concepção de Gardner (1995, p. 14), inteligência é “(...) a capacidade de resolver 
problemas ou de elaborar produtos que sejam valorizados em um ou mais ambientes culturais 
ou comunitários”. A partir das sete inteligências primeiramente listadas e desenvolvidas por 
Gardner (lógico-matemática, lingüística, espacial, musical, corporal-sinestésica, interpessoal e 
intrapessoal), a todo o momento procura-se estar identificando significantes que possam ser 
associados a habilidades desenvolvidas e também habilidades em potencial. Estas habilidades 
em potencial são as capacidades do sujeito que encontram-se latentes e que podem vir a se 
desenvolver satisfatoriamente complementando-o a partir da conscientização e 
reconhecimento da mesma. Estas inteligências atuam através da conjugação de duas ou mais 
inteligências uma vez que os fins não são apenas de caráter cognitivo ou acadêmico, podem 
ser desenvolvidas em momentos culturais, passatempos, ocupações diárias, etc. 
 
O propósito deste trabalho vem ao encontro das idéias de Gardner (1994, p. 16) quando refere 
que: 
 
“o propósito da escola deveria ser  o de desenvolver as inteligências e ajudar as pessoas a 
atingirem objetivos de ocupação e passatempo adequados ao seu espectro particular de 
inteligências. As pessoas que são ajudadas a fazer isso, acredito, se sentem mais engajadas e 
competentes, e portanto mais inclinadas a servirem à sociedade de uma maneira construtiva” 
 



Na concepção de Gardner (1995, p. 14), inteligência é “(...) a capacidade de resolver 
problemas ou de elaborar produtos que sejam valorizados em um ou mais ambientes culturais 
ou comunitários”. A partir das sete inteligências primeiramente listadas e desenvolvidas por 
Gardner (lógico-matemática, lingüística, espacial, musical, corporal-sinestésica, interpessoal e 
intrapessoal), a todo o momento procura-se estar identificando significantes que possam ser 
associados a habilidades desenvolvidas e também habilidades em potencial. Estas habilidades 
em potencial são as capacidades do sujeito que encontram-se latentes e que podem vir a se 
desenvolver satisfatoriamente complementando-o a partir da conscientização e 
reconhecimento da mesma. Estas inteligências atuam através da conjugação de duas ou mais 
inteligências uma vez que os fins não são apenas de caráter cognitivo ou acadêmico, podem 
ser desenvolvidas em momentos culturais, passatempos, ocupações diárias, etc. 
 
Este propósito do autor ilustra os resultados esperados com este trabalho, a longo prazo, afim 
de suprir as necessidades da educação atual em termos de tratamento e prevenção. 
 
Uma série de questões permeiam esta fase da vida do adolescente quando este se depara com 
a necessidade de decisões que, geralmente, não se sente apto a tomar. Segundo Mosquera 
(1977, p.30): 
 
A insegurança do adolescente pode ser considerada intensa. Não pode olhar à frente com 
facilidade e nem planejar seu futuro sem perigos. Sua tarefa principal é crescer, desenvolver 
confiança, alcançar uma clara visão de si como homem que surge, do mundo circundante e, 
talvez o mais significativo, preparar-se para as tarefas da vida adulta. 
 
A decisão a ser tomada, referente a escolha profissional, é uma das dinâmicas da 
adolescência, e quando melhor realizada, possibilita ao sujeito uma idéia de ser um adulto à 
procura de sua realização. Em relação a esta escolha, as idéias de Gardner vêm ao encontro 
uma vez que refere afirma: 
 
o propósito da escola deveria ser  o de desenvolver as inteligências e ajudar as pessoas a 
atingirem objetivos de ocupação e passatempo adequados ao seu espectro particular de 
inteligências. As pessoas que são ajudadas a fazer isso, acredito, se sentem mais engajadas e 
competentes, e portanto mais inclinadas a servirem à sociedade de uma maneira construtiva 
(1994, p. 16) 
 
Neste sentido, Friedman (2004) cita Erikson referindo sua relação entre autoconsciência e o 
constrangimento da adolescência ao conflito de identidade “(...) uma incerteza sobre as 
próprias habilidades, associações e metas futuras (...) uma pessoa que não tem certeza de 
quem ela é e que luta sem parar para se descobrir.” (p. 143). 
 
Estas idéias ilustram a reflexão, as técnicas de expressão, e o processo pelo qual os jovens 
deste projeto passam e que, ao final, fazendo uma avaliação dos encontros, referem a 
importância deste por terem a possibilidade de vir a pensar de forma diferente da que estão 
acostumados. Evidenciando e realizando uma análise muito bem feita da nossa atual realidade 
da Escola, como sujeitos que dela estão saindo.  
 
Sujeitos estes que irão ingressar no mundo acadêmico ou no mundo do trabalho sem terem 
tido oportunidades de darem um novo significado à Escola, ingressando na universidade sem a 
apropriação dos conhecimentos adequados e sem uma postura madura, sem autonomia e não 
conseguindo se tornar autor de seu processo de aprendizagem.  
 
Pelo fato de os jovens saírem cada vez mais cedo da escola é que esta proposta começou a ser 
pensada, pois pouco aprendem sobre suas capacidades de aprendizagem e conseguem 
identificar a sua forma de aprender. Neste sentido, Delors (2003) afirma que aprender a 
conhecer e aprender a fazer são, em larga medida, indissociáveis, uma vez que o aprender a 
fazer está estreitamente ligado à questão da formação profissional. 
 
 



A afetividade não se encontra prevista nos currículos da escola, nem é considerada tão 
importante quanto a aprendizagem de conteúdos formais. Na educação formal segue a lógica 
cartesiana onde há uma especialização de áreas onde cada professor é responsável por um 
saber não realizando a integração adequada entre os conhecimentos necessários a serem 
construídos. Moreno, neste sentido, afirma: 
 
O ensino tradicional centrou-se prioritariamente nos conteúdos que dão instruções sobre o 
comportamento do mundo dos objetos e tem concedido menos importância àqueles que 
contribuem com conhecimentos para o comportamento das pessoas, começando pelo 
autoconhecimento (2003, p. 45) 
 
Ainda Moreno (2004, p. 44), (...) foram os antigos pensadores – os considerados “pais” da 
nossa cultura – que decidiram, em função de seus interesses quais eram os campos de 
conhecimento sobre os quais valia a pena pensar, dentre vários outros possíveis (...). 
As tentativas de separação entre o mundo racional e o emocional têm fracassado, uma vez 
que não há como dissociá-los; para que se compreenda um sujeito deve-se considerá-lo como 
um todo. Assim como o professor, o aluno deve ser considerado em suas especificidades, 
características e necessidades próprias, articulando seus saberes e emoções. 
 
Conclusão 
 
Torna-se, portanto, fundamental orientar o adolescente nesse sentido, dando-lhe a 
possibilidade de se conhecer, de conhecer suas aptidões e habilidades e conhecer os setores 
profissionais mais diversos para que possa vir a se definir de forma adequada nas suas 
escolhas.  
 
No presente artigo, resumidamente, foi tratado acerca deste trabalho que é fruto de uma 
preocupação em poder auxiliar os sujeitos para que façam uso do conhecimento percebendo-o 
como integrante de algo que vai além do ensino formal, contribuindo para a formação do 
sujeito como um todo. Não há como pensar em uma tentativa de integração à nível 
educacional sem pensar que vivemos uma desintegração em nossa sociedade.  
 
Quando pensamos em paradigma educacional, é preciso que tenhamos em mente que 
sociedade queremos. Em nossa sociedade, há uma tendência a se desconsiderar as emoções, 
resultando em um desequilíbrio comprometedor ao preferir-se a análise à intuição e a lógica 
aos sentimentos. Esta realidade interfere diretamente em nossos ambientes educacionais onde 
impera o racionalismo. 
 
É necessário, mais do que nunca, que nós educadores acreditemos na reinvenção da escola, e 
que possamos afetar ao outro de forma positiva, instigante e de forma que este outro seja 
envolvido num processo de fazer-se e refazer-se na expectativa de uma aprendizagem 
permanente, que ocorra durante toda a vida e que vá além do ensino formal. 
  
“...raramente os destinos dos indivíduos são determinados por aquilo que eles são incapazes 
de fazer. É muito mais provável que suas trajetórias de vida sejam moldadas por capacidades 
e habilidades que desenvolveram, e estas, por sua vez, são significativamente determinadas 
pelo perfil de inteligências...” (Santo Agostinho, apud Gardner, 1994, p. 5). 
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