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RESUMO 
 
 

O presente trabalho refere-se ao projeto Feira das profissões realizado em uma unidade 
escolar, no bairro Esplanada Santa Terezinha, no município de Taubaté-SP, no âmbito do 
PIBID, subprojeto de História. Considerando-se as dificuldades enfrentadas na escolha 
profissional pelos jovens, esse projeto teve como objetivo contribuir nesse processo a partir da 
realização de estudos e do contato direto com profissionais atuantes. A Feira das profissões é 
um evento em que são expostos banners e ferramentas de ofício que demonstram 
características relevantes de uma área profissional, criada para atender os estudantes dos 8° e 
9° anos. O objetivo deste trabalho, a partir das atividades propostas, foi mostrar aos alunos 
participantes os diversos caminhos profissionais que estes podem optar num futuro próximo. O 
projeto foi desenvolvido em quatro fases: apresentação da proposta e sensibilização dos 
alunos; realização de entrevistas pelos alunos com profissionais e pesquisa sobre as 
respectivas profissões; transcrição e organização do material e elaboração dos banners; 
apresentação na Feira das profissões. A aproximação, isto é, o contato dos alunos com um 
profissional de uma determinada área a partir de entrevistas sobre as bases de sua formação, 
colaborou com alcançar outro objetivo do projeto: a percepção da importância dos estudos para 
a formação profissional. Os alunos se dividiram em grupos para a escolha das profissões. As 
profissões escolhidas pelos alunos para a realização do projeto foram: Arquiteto, Cabeleireiro, 
Psicólogo, Fisioterapeuta, Jogador de Futebol, Psicólogo, Segurança do Trabalho, Músico, 
Serralheiro e Estilista. Em seguida pesquisaram sobre conteúdos básicos relacionados à área 
da profissão escolhida. Neste momento, o foco foi informá-los dos desafios cotidianos das 
profissões para que nas entrevistas com profissionais, os conceitos básicos da área estivessem 
instalados no consciente dos alunos. As entrevistas visaram estabelecer este contato do 
profissional com o aluno, sempre na tentativa de vencer o desafio de convencer os estudantes 
da importância do estudo para a carreira que eles optarem algum dia. Por fim, o projeto foi 
finalizado com a exposição de banners elaborados a partir de conteúdos sobre as profissões 
pesquisadas pelos alunos. A feira será concluída ao alcançar aquilo que foi proposto no início 
de seu planejamento: trabalhar cada fase de sua construção tomando por base a reflexão 
sobre o caminho da carreira profissional indissociável do estudo. Outro resultado importante do 
projeto foi a descoberta de especificidades e a valorização de diferentes tipos de profissões, 
nem sempre conhecidas pelos alunos e, algumas revestidas de percepções cristalizadas e, 
inclusive, pejorativas e com pouca reflexão. .  


