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Programas de Orientação Profissional (OP) têm sido bastante procurados por 
diferentes públicos e para diversas situações como, por exemplo, vestibulandos, 
migração de carreira, planejamento de carreira, (re)inserção no mercado de trabalho, 
preparação para aposentadoria, dentre algumas. Tais demandas surgem, usualmente, 
nos consultórios, nas escolas e nas organizações (Caetano, 2010). O objetivo dos 
programas de OP é contribuir com escolhas profissionais funcionais e adequadas a 
cada orientando, visando a minimizar seu sofrimento frente a situações de escolha 
(Moura, 2006). As escolhas profissionais envolvem dúvidas e inseguranças porque se 
referem a opções relativas ao trabalho e, quando se fala em trabalho, fala-se na 
atividade que constitui os determinantes da vida de uma pessoa, quer quanto a sua 
identidade social e organizacional, quer em relação às esferas pessoais, afetivas, 
psicológicas e sociais. Nas últimas décadas, muitos são os programas de OP 
oferecidos, mas poucos na abordagem da Análise do Comportamento. Na perspectiva 
de construir uma proposta de trabalho nessa abordagem, a Equipe de OP-ITCR há 
dois anos vem estudando e aprimorando metodologia e ferramentas de trabalho que 
compõem o Programa de Orientação Profissional do ITCR. O Programa desenvolvido 
abarca três módulos que se interrelacionam e são denominados: 1)Autoconhecimento; 
2)Profissões e 3)Mercado de Trabalho. Para cada módulo foram criadas ou adaptadas 
ferramentas (técnicas, exercícios, roteiros de atividadesetc.) que auxiliam no processo 
de levar o orientando a discriminar quem é ele e quais são seus critérios de escolhas”, 
identificar quais são as profissões compatíveis com seu perfil pessoal, interesses e 
valores e a buscar o que é preciso fazer para conquistar seu curso ou seu lugar no 
mundo do trabalho. O programa de OP, do contato inicial (telefônico ou presencial) até 
o encontro final (sessão de feedback), ocorre em, aproximadamente, 15 sessões e por 
meio de oficinas de trabalho, nas quais o orientando é ativo e se apropria de cada 
etapa, tornando-se corresponsável pelo resultado do processo. Para condução de um 
Programa de OP se faz necessário discutir a formação e o papel do Orientador 
Profissional e, nesse sentido, tem-se como subsídio os conhecimentos produzidos por: 
a) Associação Brasileira de Orientadores Profissionais (ABOP); b) Análise do 
Comportamento; c) profissões (cursos e mercado de trabalho); d) realidade na qual 
vivemos (social, econômica e política). A discussão do papel do orientador tem como 
foco o objetivo da OP: contribuir com subsídios para a escolha, lembrando que sempre 
a escolha é do orientando (Moura, 2006). 
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