
Medo de curso novo leva estudantes a desperdiçar boas chances 
Da Folha de S.Paulo  
 
O medo de escolher um curso criado recentemente pode levar os estudantes a desperdiçar boas 
chances de encontrar o caminho profissional satisfatório. 
 
Especialistas ouvidos pela Folha afirmam que ainda há muito preconceito em torno de novas 
nomenclaturas e que, o ideal, é conhecer bem a área de trabalho proporcionada pelas diferentes 
formações e faculdades. 
 
"Os jovens, muitas vezes, não se aproximam dos cursos novos por falta de informação", afirma 
Regina Sônia Fernandes do Nascimento, supervisora de orientação vocacional na clínica 
psicológica da PUC de São Paulo. 
 
"Alguns não se aproximam do curso porque nem conhecem, porque têm medo do mercado de 
trabalho ou porque eles ainda não têm o mesmo status que as profissões tradicionais", diz. 
 
A professora da Unesp Maria Beatriz de Oliveira Loureiro destaca que os dois tipos de curso têm 
suas vantagens. "Nas tradicionais, as pessoas se sentem mais seguras. Nas novas, os estudantes 
têm uma abertura muito grande de possibilidades." 
 
Beatriz cita como exemplo o curso de ciências atuariais, criado recentemente. Segundo ela, só o 
profissional com essa formação poderá lidar melhor com consultoria previdenciária. "O curso é 
mais específico do que o de economia para essa área." 
 
"A área de administração pública, por exemplo, vai precisar de gente. São demandas que estão 
surgindo a partir do social", afirma Yvette Piha Lehman, coordenadora do serviço de orientação 
profissional da psicologia da USP. "Por quanto tempo isso vai ter mercado, ninguém sabe." 
 
Para ela, só é um risco escolher um curso novo se o estudante acreditar que precisa de um 
modelo estruturado. "São cursos que estão sendo observados para dar certo. A participação do 
aluno é muito importante, porque é ele quem vai construir a imagem da profissão", afirma. 
 
"O jovem está mais preocupado com a chance de ter emprego. Isso atrapalha. A melhor escolha 
de carreira é a de que ele goste." 
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