Introdução


O envolvimento parental nos processos de escolha vocacional de

adolescentes está associado às experiências e valores parentais

Resultados


As figuras abaixo

exibem as correlações estatisticamente

significativas observadas.

referentes ao trabalho, e à relação estabelecida entre adolescentes e

Adolescentes

seus pais (Bardagi, Lassance & Teixeira, 2012). A percepção de
adolescentes sobre o engajamento de seus pais nesse processo pode
indicar como esse envolvimento acontece.

Objetivo


Investigar o quanto a percepção dos adolescentes a respeito da
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vocacional, apoio parental percebido à exploração vocacional e
intrusividade parental percebida em relação à decisão vocacional. Em
acréscimo, buscou-se avaliar a relação entre a escolaridade de pais e
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mães e as dimensões de envolvimento no processo de decisão
vocacional dos filhos.

Método


Participantes: 265 alunos do ensino médio de três escolas públicas

e privadas de Porto Alegre.
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Instrumentos: questionário de dados sócio demográficos e escala

de Envolvimento Parental na Decisão Vocacional (Teixeira, 2012),
composta por 18 itens, respondidos em uma escala Likert de quatro
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pontos.

Conclusões


Pais satisfeitos com o trabalho demonstram maior interesse no processo de tomada de decisão vocacional dos filhos, incentivando-os à busca

pela autonomia nesse processo.


A satisfação das mães com seu trabalho impacta positivamente no processo de decisão profissional dos filhos, pois proporciona que elas

incentivem os filhos a buscarem informações relevantes sobre o mundo do trabalho e sobre os interesses de carreira dos mesmos.


Mães satisfeitas com o trabalho demonstram maior interesse no processo de decisão vocacional.



Quanto maior a escolaridade das mães menos intrusivas elas parecem ser nos processos de decisão vocacional dos filhos.
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