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VOCÊ CONHECE A SUA VOCAÇÃO PROFISSIONAL?
Em um sentido geral, a ideia de vocação está em atender um chamado interno para assumir
ocupações que vão incorporar, ao longo do tempo, uma imagem que nos deﬁnirá. No entanto,
descobrir uma vocação proﬁssional pode torna-se um dilema para a grande maioria das pessoas.
Pois, a vocação proﬁssional funciona como um potencial autêntico que o indivíduo apresenta,
observando seus interesses, valores, habilidades, desejos pessoais e proﬁssionais, fatores estes
que vão auxiliar na busca de uma proﬁssão mais sincera ao seu estilo de vida.
Para o(a) jovem, a primeira escolha proﬁssional é um dos momentos mais importantes na
construção da sua identidade. Simboliza o chamado inicial, o grande marco de transformação rumo
à vida adulta. E uma escolha adequada pode ser aquela que irá conceber voz aos potenciais e
expectativas proﬁssionais. Contudo, a imagem desta autenticidade surge no autoconhecimento
sobre si, na correlação que o(a) jovem elabora sobre a vocação e o contexto proﬁssional.

A ORIENTAÇÃO
Atender ao chamado e descobrir as vocações proﬁssionais signiﬁca guiar o(a) jovem na procura de
alternativas próprias, estimulá-las, e fortalecer a si mesmo para perceber o seu potencial. Ao lado
do seu orientador, o(a) jovem amplia o autoconhecimento, tornando claro suas indecisões, aprende
a destacar as características essencias para uma primeira escolha proﬁssional consciente e
autêntica ao seu perﬁl.

MÚLTIPLAS VOCAÇÕES

PROPOSTA

Se considerar a vocação proﬁssional como um
potencial para alguma atividade na qual a
pessoa se sente chamada, muito maior que
seus gostos e interesses pessoai, aceitamos a
viabilidade de múltiplas vocações proﬁssionais
ao longo de uma vida, múltiplos potenciais para
serem conhecidos e alcançados. Ou seja,
dispomos de muitas aptidões que precisam ser
encontradas, entendidas, atendidas e
desenvolvidas no decorrer de uma trajetória
proﬁssional.

Em minha proposta de orientação vamos
compreender suas expectativas proﬁssionais e
descobrir nas suas vocações uma maneira
legítima de elaborar sua escolha proﬁssional.
Existirão muitos outros chamados, muitas
outras vocações proﬁssionais ao longo da sua
jornada, porém, esta 1° decisão é a sua
predileção para o tipo de imagem que vai
construir. Portanto, ﬁque alerta ao chamado, e
que comece o seu processo de orientação.

“Todos nós somos gênios, mas se você julgar um peixe pela sua capacidade
de escalar uma árvore, ele passará o resto da vida acreditando ser um idiota”.
Albert Einstein
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