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A identidade é um conceito amplo, um processo contínuo e está associado a
tudo que nos cerca, nossas percepções e nossa cultura. Deste modo, todo o
contexto em que estamos inseridos influenciará à nossa identidade. Associado
a isso, adolescência é marcada por um período chamado “crise de identidade”,
o qual consiste em mudanças importantes, novas escolhas, novas concepções,
grandes decisões e um período de perdas e muitos lutos. O adolescente está
entre duas fases: precisa decidir entre desempenhar o papel de criança ou de
adulto, pois para ele, só é possível enxergar esses dois caminhos; assim, tem
dificuldade em lidar com as tantas decisões que são tomadas nesse período.
Entre elas, a escolha profissional é considerada uma das mais importantes na
vida de um adolescente, afinal, nesta etapa, será tomada uma decisão,
possivelmente, pertinente para o resto da sua vida. O artigo tem como objetivo
apresentar uma discussão sobre a construção da identidade na adolescência e
como esta implicará na escolha profissional, tendo em vista que, a partir da
construção da identidade, a escolha profissional irá ocorrer com base nas
percepções, identificações e aptidões do adolescente. Para cumprirmos este
objetivo realizamos revisão bibliográfica acerca da construção da identidade na
adolescência e sua implicação na escolha profissional, discutindo a temática no
intuito de proporcionar melhor orientação para o jovem que está sentindo-se
pressionado diante de tal escolha. Para fundamentação teórica, utilizamos
artigos científicos com pesquisas e discussões a respeito dos conceitos de
Identidade e Adolescência. Entre eles, A construção da identidade do
adolescente e a influência dos rótulos na mesma, de Gabriel Alves; A produção
social da identidade e da diferença, de Tadeu Tomaz da Silva; O papel da
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orientação profissional na escolha profissional do adolescente, de Taís
Evangelho Zavareze. Entre nossas principais constatações, está a importância
da ajuda familiar nesse momento, a exploração das necessidades do mercado
de trabalho, os desejos pessoais e a influência que o meio terá sobre essa
decisão. O auxílio de um profissional para orientação vocacional é o ideal, mas,
tendo em vista que esta é uma realidade ainda distante em boa parte do Brasil,
cabe à escola proporcionar um ambiente de discussão e possíveis inserções
dos adolescentes concluintes do Ensino Médio. Desta forma, o adolescente
terá maiores possibilidades para realizar essa escolha, bem como entender se
este é realmente o momento certo para tal. Compreendemos que a identidade
pode ser construída, reconstruída, interpretada e condicionada a diversas
variáveis, por isso está relacionada à forma como as pessoas observam e
percebem os estímulos que recebem do meio externo. Assim, verificamos que
as relações sociais são de extrema importância na escolha profissional do
adolescente.
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