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RESUMO

A escolha profissional ocorre juntamente com o processo de adolescer, duas crises imbricadas e que esperam resoluções para os conflitos. Com relação à escolha profissional

realizamos um trabalho de orientação profissional, que foi desenvolvido através de oficinas de orientação profissional, que convida o indivíduo a pensar sobre sua escolha e

conhecer caminhos para realizá-la. Utilizaram-se metáforas. A metáfora é uma figura de linguagem utilizada na Psicologia como possibilidade de simbolização.  Assim, a metáfora

faz-se importante devido à possibilidade lúdica que oferece ao fechamento das oficinas e facilitação do processo de aprendizagem.  Esta pesquisa visou conhecer a relevância do

uso de metáforas aplicadas em oficinas de orientação profissional. Foram realizados sete encontros realizados na clínica de Psicologia do NEAP da UEMG – ITUIUTABA, onde

se trabalhou medos, ansiedades e desinformações inerentes ao ingresso ao ensino superior. Foram utilizadas seis metáforas relacionadas com o conteúdo trabalhado em cada

oficina: Faça valer a pena; Os três leões; Milho de pipoca ou piruá?; Empurre sua vaquinha; História de Soichiro Honda e de Valentin Tramontina. Ao final dos encontros foi

realizada uma avaliação escrita sobre as sete oficinas. Os(As) participantes ao final de cada encontro, esperava por elas e até emocionavam-se, porque de forma lúdica as

metáforas apresentam um grande poder de simbolização importante para compreender as vivências da fase da escolha profissional. Os(As) participantes afirmaram que gostaram

do fechamento dos encontros com metáforas e duas participantes, em particular, utilizaram de todas as metáforas contadas nos encontros para construir uma nova história

envolvendo as atividades realizadas nas oficinas. Este resultado demonstra a importância das metáforas para a assimilação dos temas abordados quanto à facilitação de

expressar a subjetividade em relação ao processo de orientação profissional. 
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