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Vida de
Alguns colégios

paulistanos instituem

o estágio precoce

obrigatório,

para tentar ajudar

o adolescente na

decisão da carreira

Eles estudam em alguns dos colégios
mais conceituados (e caros) de São Paulo e
se preparam para entrar nas melhores uni-
versidades do país, o que exige estudos
diários, muitos testes e atividades comple-
mentares como... tirar xerox, atender tele-
fone, anotar recados e separar arquivos.

A "vida de estagiário" não é uma neces-
sidade financeira para esses estudantes de
segundo grau, nem uma opção. Faz parte
da grade curricular obrigatória de colégios
como Humboldt, Augusto Laranja e a Es-
cola Suíço-Brasileira, todos na zona sul.

"A gente percebeu que os alunos fica-
vam tão focados nas provas, que não pen-
savam muito no que realmente queriam
fazer de suas vidas", conta Valdir Augusto
Laranja, coordenador de ensino médio da
escola fundada por sua família. As pales-
tras e conversas com o orientador profis-
sional não resolviam o problema. "Sabe

como adolescente é, escutar não é o forte
deles. Então implementamos o estágio, pa-
ra mostrar um pouco a esses jovens, que
vivem num ambiente mais protegido, co-
mo é o mundo real."

A experiência fez Karin Levay, 17, do
Humboldt, mudar seus planos para o futu-
ro. Influenciada pelo irmão mais velho, ela
estava tentada a cursar contabilidade, mas a
"vocação" não resistiu a uma semana no
escritório de uma empresa de alimentação.
"Eles trabalhavam muito mesmo e tinham
que se preocupar com dezenas de deta-
lhes." A Karin, pareceram movidos a copos
e copos de café. "Quando vi o tanto de café
que eles tomavam durante o dia, pensei: Es-
sa não é a vida que quero para mim", lem-
bra Karin, que agora quer estudar cinema.

Nem sempre, porém, a escolha ocorre a
tempo. Segundo uma pesquisa realizada
pela USP no ano passado, 44,5% dos alu-
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nos que abandonam a faculdade atribuem
a decisão à descoberta de que fizeram a es-
colha errada.

Para complicar, os adolescentes contam
hoje com mais opções de profissões. "Há
muitas carreiras novas e algumas entram
na moda. Hoje, muita gente quer fazer co-
mércio internacional, por exemplo, mas eles
têm que pensar se o dia-a-dia daquela pro-
fissão será bom", afirma Heitor José Siquei-
ra, coordenador da Escola Suíço-Brasileira.

Ele estima que, após o estágio (que ali du-
ra um mês), metade dos alunos confirma
que quer fazer o curso planejado, 25% des-
cobrem que não querem aquela carreira de
jeito nenhum e 25% continuam na dúvida.

Júlia Ribeiro Villa, 17, está no grupo que
teve suas expectativas confirmadas. Gostou
tanto do estágio que fez num centro de aju-
da psico-social que neste ano pretende vol-
tar ao serviço como voluntária. "Sempre ti-
ve uma queda por psicologia", conta.

Já Anna Schäfer, 17, estagiou no setor de
comunicação da Mercedes Benz e saiu ain-

da mais decidida a cursar letras. Mas a
"decisão" empaca um pouco na dúvida do
que fazer quando tiver o diploma na mão.
Uma possibilidade é dar aulas, mas os pais,
ambos professores, desaconselham, por
achar que a profissão não é valorizada.
"Outra opção é fazer jornalismo, que eu
acho que dá mais dinheiro."

Ainda que pequeno, o está-
gio precoce pode funcionar como uma pi-
tada de realidade na fantasia criada por li-
vros, filmes e séries de TV. Como muitos
aspirantes à faculdade de direito acabam
descobrindo, o dia-a-dia de um advogado
está bem longe das tramas criadas por
John Grisham, autor de livros como "Dos-
siê Pelicano", "O Júri" e "A Firma".

"Já descartei direito. Eu tinha aquela
idéia de filme norte-americano, e no está-
gio vi que é uma coisa muito mais rotinei-
ra, os escritórios são cheio de arquivos, os
advogados lêem um monte de coisas",
conta Diogo Baptista, 17, que também es-

tagiou em dois consultórios médicos -e
adorou. Agora, quer ser geriatra.

"Eu pensava que era como nos filmes,
aquela discussão toda elaborada em torno
de idéias, mas não é assim. Acompanhei
uma causa trabalhista em que os advogados
conversavam entre si, o juiz perguntava se
havia acordo e pronto. Acabou", conta Lays
Gomes, 16. As pilhas de ações com mais de
cinco anos surpreenderam a estudante, as-
sim como as obrigações da profissão. "Eu
imaginava que a gente só defendia o lado do
'bonzinho', mas não é assim. Se o chefe ou o
cliente diz: você vai defender essa ação, a
gente não tem muita escolha", acha.

Lays gostou da experiência, embora, diz,
tenha descoberto que estagiário "é o capa-
cho da empresa". "Pelo menos, percebi o
que não quero fazei", afirma, enfatizando o
não. Já o que quer continua uma incógnita;
na dúvida, ela decidiu adiar o vestibular
por um tempo e fazer, a partir do ano que
vem, um curso profissionalizante. A área?
Comércio internacional. Ah, a moda...
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