
Orientação profissional

Quando chegam ao fim do
ensino médio, os alunos, es-
pecialmente da escola priva-

da, se sentem impelidos a escolher um
curso de graduação e, por consequência,
um rumo profissional. Segundo especia-
listas, essa fase desperta grande insegu-
rança nos estudantes, mesmo naqueles
que há algum tempo se dizem convictos
da carreira a seguir. Desse processo, es-
cola e professor podem fazer parte lhes
provendo informações e, até mesmo, as-
sessoria psicológica. Além disso, no con-
tato diário com alunos, os professores se
tomam fonte de experiência e opiniões a

respeito de cursos, instituições de ensino
e carreiras. E essa opinião, em muitos
casos, tem grande poder de persuasão em
função da confiança que o aluno deposi-
ta na palavra do professor.

É o que faz crer a recente pesquisa
Retratos da Juventude Brasileira -Aná-
lises de uma Pesquisa Nacional, coor-
denada pelo Instituto Cidadania, que ou-
viu 3.501 pessoas, entre 16 e 24 anos,
para montar o perfil do jovem brasileiro.
Perguntados em que instituições e/ou
pessoas mais confiam, 92% dos alunos
do ensino médio, de 198 municípios,
citaram seus professores. O dado im-

pressiona porque isso faz do professor
uma referência, alguém com alcance su-
ficiente para fazê-lo refletir, rever seus
conceitos ou até influenciar decisões.

Nas escolas, os profissionais se dizem
conhecedores desse poder, dessarespon-
sabilidade dos docentes. "O professor
influencia em todos os aspectos: políti-
co, sócio e comportamentalmente e até
na escolha da carreira. Por mais neutros
que queiram ser, eles influenciam porque
são pessoas com opinião formada. Não
há como evitar", acredita Alberto Fran-
cisco do Nascimento, coordenador de
vestibular do curso preparatório Anglo.





Para que os alunos não se limitem
às opiniões informais que um profes-
sor pode vir a dar em sala de aula, cada
vez mais escolas do ensino médio bra-
sileiras se preocupam em estruturar um
atendimento de orientação profissional
para os estudantes. Entre as escolas
privadas bem conceituadas, é difícil en-
contrar uma que não esteja envolvida
com algum projeto que pretenda mos-
trar aos alunos as carreiras existentes e
fazê-los pensar sobre futuro. Na rede
pública, embora sejam poucas ainda as
escolas que elaboram projetos para que
o aluno pense em faculdade, há inicia-
tivas isoladas bem-sucedidas que bus-
cam fazer essa orientação.

Nesta reportagem, especialistas
discutem em que medida o professor
é capaz de influenciar seus alunos na
hora de escolher um curso de gradua-
ção e o futuro profissional de modo
geral. Alunos contam sobre a influên-
cia, positiva ou não, que tiveram de
seus professores. Escolas apresentam
projetos de orientação profissional. E
todos sugerem o que cabe ou não ao
professor fazer em sala de aula.

Enzo Takara é professor há 23 anos.
Ensina matemática, a disciplina cam-
peã na lista das mais odiadas pelos alu-
nos. Uma visita ao Orkut (comunida-
de de relacionamentos pela internet)
mostra que o professor coleciona nú-
meros dignos de garoto mais popular
da escola. São 1.250 amigos, sendo 410
deles seus "fãs" virtuais declarados - a
grande maioria deles alunos e ex-alu-
nos do colégio e do cursinho.

Na sala de aula, Takara conta aos
estudantes que há 12 anos, mais de uma

Na trilha do mestre: paixão
pelas aulas de matemática do
professor Enzp Takara [próx. à
lousa) levou Carlos Eduardo a
seguira profissão
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década depois de ter começado a ensi-
nar, ele decidiu cursar direito. Não fez
cursinho, mas fez vestibular, lado a lado
com seus alunos. "Sofri como eles e
senti o drama e o nervosismo que bate
mesmo", lembra.

Desde então, os alunos o procuram
na sala de aula para saber detalhes so-
bre essa experiência de prestar vestibu-
lar e, ainda mais, sobre o fato de gostar
de temas tão diferentes, como direito e
matemática. "Sempre gostei de estudar e
matérias de humanas também me
atraíam. Os alunos se identificam com
essa mistura de gostos", diz Takara. Ele
concluiu o curso, mas não seguiu a car-
reira de advogado por falta de tempo de
conciliar as profissões. E, para ele, esco-
lher entre o magistério e o direito é fácil.
"Sou apaixonado pelo que faço. Tenho
muito prazer em dar aulas", revela.

O perfil e a trajetória de Enzo fa-
zem dele uma espécie de conselheiro
entre os alunos, admirado pelo domí-
nio do tema e pela paixão com que tra-
balha. Entre os assuntos sobre os quais
os alunos perguntam, nos intervalos das
aulas, se destaca a escolha profissional.
"O que sempre falo é que tenham como
parâmetro o que gostam e não aquilo
que dá dinheiro. Eles ficam na dúvida
porque tem tantos cursos de graduação
novos, que eles nem sabem se existe
mercado para isso tudo", conta o pro-
fessor, que também é consultado sobre
áreas do conhecimento que não domi-
na. "Perguntam coisas como o campo
de trabalho do fonoaudiólogo", diz.

Takara acredita que uma opinião qual-
quer que dê em sala de aula pode influen-
ciai" a tomada de decisões de muitos dos
alunos. "Ser professor é uma grande res-
ponsabilidade porque os alunos nos ou-
vem e nos têm como referência." Apesar
da cautela, quando se fala em nomes de
instituições onde cursar a graduação, ele
não hesita: "Eu incentivo claramente que
façam faculdades públicas. Digo para cal-
cularem o investimento com anos de
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mensalidades e checar quanto tempo
será necessário para cobrir esse valor.
Se fosse pra entrar numa faculdade ba-
rata, não precisava estudar num colé-
gio particular de ponta", diz.

No meio dos milhares de alunos
que já ouviram as recomendações

dele, estava Carlos Eduardo Yamazaki.
Nele, os conselhos de Takara ecoaram.
Em 1996, no ensino médio, teve aulas
com o professor, durante as quais a
admiração surgiu. "Via que ele domi-
nava bem o assunto e, mais que isso,
gostava muito de ensinar", lembra



Carlos. No estudante, em fase de es-
colha da carreira, havia desabrochado
a vontade de dar aulas, tal qual o pro-
fessor. "Disse ao Enzo que estava in-
teressado em dar aulas e perguntei qual
curso deveria fazer e em qual institui-
ção. Depois de uma conversa, ele fa-

Mariane de Toledo Lima: só
depois de iniciar engenharia
química, descobriu que queria
cursar engenharia mecânica

lou para eu procurar saber mais sobre
física e matemática e disse para entrar
numa escola pública", recorda Carlos.

O estudante avaliou bem e decidiu
seguir o conselho. Hoje, depois de ter
se graduado na Universidade de São
Paulo, Carlos se tornou professor de
matemática. "A minha escolha tem
muito a ver com meu contato com o
Enzo. Ele sempre me apoiou, achou
legal e orientou", conta.

Hoje, como professor de cursinho,
Carlos é consultado pelos alunos sobre o
tema. "Perguntam onde estudei, o que dá
para fazer com isso e até quem não gosta
de matemática me pergunta sobre outras
carreiras", ressalta. Se ele não sabe res-
ponder às perguntas, em vez de indicar
que procure outro professor, ele faz uma
pesquisa para orientar o aluno. "Faço
questão de dar atenção porque sei que o
aluno não faz uma pergunta pessoal como
essa para um professor de quem ele não
gosta", avalia o ainda jovem educador,
que tem cerca de 500 alunos.

Tiro pela culatra
Diferentemente de Carlos, que en-

controu no exemplo e na orientação do
professor um caminho para descobrir
seu interesse profissional, outros alunos
acabam errando a escolha por conta da
influência de professores. É o caso de
Mariane de Toledo Lima. Ela saiu do
colegial achando que estudaria medici-
na. Para tomar essa decisão, se serviu
do fato de o pai ser clínico-geral. "Eu
não sabia o que escolher, estava chegan-
do a hora do vestibular e pensei: 'como
meu pai é médico, vou fazer medicina,
porque assim vai ser mais fácil de me
colocar no mercado'", lembra.

Depois de um ano de cursinho e o
pai pedindo para que ela repensasse a

escolha, Mariane prestou vestibular e
não passou. Recomeçou o cursinho dis-
posta a encontrar outra carreira que a
agradasse, possivelmente ligada à área
de exatas, de que gostava. No curso pre-
paratório, teve aulas com um professor
que era engenheiro químico e que, du-
rante as aulas, quando dava tempo, fa-
lava de processos químicos. "Talvez ele
não quisesse puxar o peixe para o lado
dele, mas como eu estava inclinada para
exatas, fui trocar ideias com ele. Ele
falava coisas interessantes sobre a en-
genharia química, sobre o mercado, a
atuação e as dificuldades. Os comentá-
rios dele influenciaram minha decisão",
avalia Mariane, que na época já estava
em dúvida entre as engenharias quími-
ca e mecânica.

Ela decidiu prestar vestibular para
engenharia química e passou. Em pou-
cos meses de curso, estava totalmente
desestimulada: "A faculdade não me
empolgou, mas eu não queria prestar
vestibular de novo."

Na Universidade Federal do Paraná
(UFPR), em que estuda, existe um pro-
jeto chamado Provar, que realoca alu-
nos em outros cursos quando existem
vagas ociosas. Por meio do sistema,
Mariane mudou, já há dois anos, para
engenharia mecânica e encontrou a
satisfação. "Não acho que tenha sido
malícia do professor do cursinho, mas
se ele fizesse a mesma abordagem que
fazia da química, eu teria escolhido a
mecânica, sem dúvida", compara.

Opinião e informação
Professor não é um orientador pro-

fissional. Orientadores profissionais
são normalmente psicólogos ou
pedagogos que se especializam na fun-
ção de levar o aluno a refletir sobre a
carreira, o futuro, o projeto de vida.
Os especialistas se dividem na análise
daquilo que seria o papel do professor
na sala de aula, quando o assunto é
escolha da carreira.
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Alguns defendem que o docente
não tem obrigação alguma de exercer
a função de orientador, muito embora
digam que a escola, essa sim, deva pre-
ver espaço para a discussão. "O pro-
fessor não tem papel de conselheiro e
não é orientador profissional. Ele já
está fazendo um excelente trabalho
quando consegue transmitir o conhe-
cimento da sua disciplina de modo que
aquela matéria abra possibilidades de
escolha entre as carreiras", diz Silvio
Bock, pedagogo e diretor do Nace -
Orientação Vocacional e Redação.

Quando o aluno percebe ter faci-
lidade para lidar com alguma maté-
ria, muitas vezes utiliza essa infor-
mação para nortear a escolha da car-
reira. Com base nisso, muitas vezes
erra. Foi o caso de Marina González
Valeton. Ela passou no vestibular
para o curso de física logo que saiu
do ensino médio. "Escolhi a carrei-
ra como quem escolhe entre as maté-
rias do colégio. Tanto porque eu me

saía bem quanto porque eu gostava
do assunto", analisa.

Duas semanas de curso depois, ela
não aguentava mais as aulas: "Não su-
portava ouvir falar em trigonometria.
Comecei a não entender nada. E perce-
bi que não tinha um projeto de vida com
física." Para Bock, o caso de Marina, que
é muito comum, mostra que a discipli-
na escolar é um indicador pouco preci-
so: "Funciona só por descarte daquilo
que não se quer."

Diferentemente de Bock, há quem
acredite que o professor deve ser ca-
paz de extrapolar o conteúdo curri-
cular de sua disciplina e saber vinculá-
la ao futuro, às profissões e à vida. "O
professor deve associar as disciplinas
à vida dos jovens, como também pro-
ver informações sobre campo de atua-
ção profissional", diz Albertina
Mitjáns Martinez, doutora em ciências
psicológicas pela Universidade de
Havana e professora da Universidade
de Brasília.

Albertina Mitjáns Martinez, da UnB:
"O professor deve associar as
disciplinas à vida dos jovens e
prover informações sobre campo de
atuação profissional"

Segundo Albertina, é saudável que
o professor ajude o aluno a levantar
seus interesses e que fale sobre sua ex-
periência de vida. Ela recomenda: "O
importante é que ele nunca diga o que
o aluno tem que fazer, mas que fale
sobre as muitas possibilidades."

Testes e vocação
Alguns anos atrás, a orientação fei-

ta com o aluno interessado em gradua-
ção estava associada à aplicação de tes-
tes vocacionais. Segundo especialistas,
a literatura científica mais recente so-
bre o tema considera os testes ultrapas-
sados. "Os testes partem do pressuposto
que exista uma essência nublada que
deve ser descoberta. Hoje se fala em
estabelecer um projeto para modificar
e adequar a sua vida de acordo com essa
meta", explica Bock. O pedagogo
exemplifica. Um aluno que esteja inte-
ressado em arquitetura, mas que não
saiba desenhar, ao fazer um teste
vocacional verá essa carreira descarta-
da, já que desenhar é requisito básico
do curso e da profissão. "Na orienta-
ção profissional, vamos dizer: 'Quer ser
arquiteto? Ótimo, então você tem algo
a mais que você precisa desenvolver",
diz o pedagogo.

No lugar dos testes, orientadores pro-
fissionais recomendam hoje as conver-
sas que motivem os alunos a buscar sa-
ber do que gostam e um cenário profis-
sional em que se imaginam inseridos.
"A personalidade deve ser compatível
não apenas com o curso de graduação,
mas com ambientes de trabalho relacio-
nados a eles. Todo professor pode insti-
gar o aluno a pensar nisso", diz Maria
Ana Marabita, professora do Departa-
mento de Educação da Unicamp.
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A reportagem ouviu nove estudio-
sos da orientação profissional, entre
pedagogos, psicólogos e sociólogos.
Todos eles insistem em dizer que ain-
da hoje o aluno vê a escolha da carrei-
ra como uma decisão para a vida toda.
O trabalho para desconstrair esse mito
ajuda a aliviar o peso da escolha. "É
uma escolha encarada como matrimó-
nio, com esse peso de caminho para a
vida toda. Mas a gente sabe que é pos-
sível se separar. Mudar o rumo é na-
tural", afirma Albertina.

"No jovem, existe muito forte a
ideia de que ele não pode errar por-
que não pode perder tempo", avalia
Luciana Albanese Valore, doutora em
Psicologia Escolar e do Desenvolvi-
mento Humano pela USP e professo-
ra da UFPR. Não é perda de tempo,
dizem os especialistas. Segundo eles,
os professores não devem temer em
dizer aos alunos que é melhor não fa-
zer faculdade antes de escolher, com
calma, algo que agrade. "Diga ao alu-
no para explorar possibilidades antes
da escolha do curso superior. Se for
possível, faça uma viagem, um traba-
lho voluntário, escolha cursos avulsos,
enfim, busque coisas que possam des-
pertar o surgimento de novos interes-
ses. Só não diga para ficar parado sem
fazer nada", explica Albertina.

O aluno deve ver a escolha da gra-
duação como um ponto de partida, não
de chegada. "Se o aluno conversar com
profissionais de qualquer área, verá
que poucos fazem hoje o que pensa-
ram que fariam, tempos atrás. A vida
é uma sucessão de escolhas muito di-
nâmica", alerta Bock.

E põe dinâmica nisso. Marina, a
estudante que abandonou física na se-
gunda semana de curso, que o diga.
Depois de ter largado a faculdade, co-
meçou a vender bordados de croché,
voltou a tocar numa banda de amigos,
fez cursinho, prestou vestibular, come-

çou o curso de ciências sociais, engra-
vidou, perdeu o bebé, fez uma matéria
optativa de psicanálise social, largou a
faculdade, arranjou um emprego, fez
cursinho até que, finalmente, se encon-
trou. "Passei em nono lugar em psico-
logia e hoje estou no terceiro ano, feliz
e com projeto de vida em mente", diz a
jovem de 26 anos. "Tenho certeza de
que só comecei a pensar no futuro mes-
mo há uns cinco anos e não acho tarde,
acho que veio na hora certa."

Luciana aprovaria a experiência de
Marina. A professora acredita que exi-
gir que o aluno saiba do que gosta aos
17 anos é acelerar os processos da vida:
"Não que falte maturidade para esse alu-
no, mas porque, para escolher, ele antes
tem que se dedicar a experimentar."

Face da exclusão
Se para o aluno da escola particu-

lar, fim de ensino médio é sinônimo
de começo de faculdade, nas escolas
públicas brasileiras esse cenário é ain-
da um sonho. Por um lado, isso ocor-
re porque a renda familiar baixa do
aluno da rede pública não o deixa pla-
nejar a ida a uma faculdade particu-
lar. Por outro, porque a concorrência
nas universidades públicas faz com
que muitos alunos não se animem se-
quer a tentar uma vaga.

O Programa Universidade para
Todos (Prouni), do governo federal,
vem estimulando uma mudança gra-
dual nesse panorama. O projeto, que
subsidia cursos de graduação em ins-
tituições de ensino superior privadas
a alunos de baixa renda, dispõe hoje
de 200 mil vagas. A proposta motiva
alunos da rede pública a buscar uma
chance na graduação e impulsiona es-
colas a apostar na orientação sobre car-
reiras e futuro aos alunos.

São iniciativas dos próprios profes-
sores e coordenadores, e não fazem
parte da orientação da rede pública.
Não existe, em nível federal ou esta-

dual, legislação alguma em vigor que
crie momentos para a orientação pro-
fissional nas escolas públicas. Essa ati-
vidade acontece, muitas vezes, por meio
de parcerias que as escolas voluntaria-
mente buscam com associações de clas-
se, pais de alunos ou universidades.

Orientacao
Na UFPR foi criado o projeto Cres-

ça e Apareça, para orientar alunos do
ensino médio de escolas públicas.
Hoje no quinto ano de atividades, o
projeto já atendeu cerca de mil alu-
nos, de 20 escolas.

As conversas, em grupo, têm como
tema a perspectiva de futuro: os interes-
ses próprios, os ídolos, os ideais, o mun-
do com que sonham, o que querem para
si. "Quando comecei o trabalho, via que
o aluno de escola pública se sentia mui-
to à margem do vestibular. Agora cada
vez mais ele deseja entrar na faculdade.
Mas ainda fica amedrontado só de pen-
sar em entrar no prédio da universida-
de. Para ele, ainda é uma instituição
encastelada", diz Luciana Albanese
Valore, da UFPR.
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Silvio Bock, educador: nem
conselheiro, nem orientador
profissional, o professor faz o seu
trabalho quando transmite o
conhecimento de sua disciplina

Em Belo Horizonte, uma escola
experimental de ensino médio tem um
trabalho de orientação já há uma dé-
cada. Na Escola Estadual Maurício
Murgel, os professores e a coordena-
ção organizam a ida de pedreiros, ad-
ministradores, médicos ou qualquer
outro profissional para dar palestras
aos jovens. São voluntários, na maio-
ria das vezes pais de alunos ou mora-
dores da comunidade. A cada ano, são
agendados pelo menos seis encontros
com profissionais. "Aqui na escola,
50% dos alunos pleiteiam a universi-
dade. O nosso objetivo é que eles es-
tejam preparados não só para a facul-
dade, mas que tenham parâmetros da
importância da honestidade, da digni-
dade, da pontualidade no trabalho.
Não formamos só doutores, mas cida-
dãos. É uma política da escola ensi-
nar isso", diz Sônia Marina de Amaral
de Resende, diretora da escola.

No ano passado, a escola, que tem
cerca de 500 alunos no terceiro ano
do ensino médio, homenageou os ex-
alunos que entraram na faculdade.
Penduraram uma faixa de alguns

metros quadrados na porta da escola,
com o nome do aluno, o curso esco-
lhido e a faculdade em que entrou.
"Colocamos 59 alunos nas faculdades
públicas e particulares", conta Sônia.

Auto-exclusão
Na Escola Estadual Pastor Cícero

Canuto de Lima, em São Paulo, o in-
teresse dos alunos pela faculdade não
é tão marcante quanto na escola mi-
neira. "É uma minoria que pergunta
sobre os cursos. Respondemos o que
necessitam, mostramos as revistas de
vestibular e fazemos um bate-papo in-
formal", diz Rosa de Lima, diretora.
A escola, localizada no bairro de Jar-
dim Angela, tem um público cuja ren-
da familiar média fica em torno de
três salários mínimos. "Eles não têm
dinheiro para pagar uma faculdade
particular", diz.

A diretora diz que a escola já pen-
sou em estruturar um projeto, mas não
conseguiu levá-lo adiante. "Precisaría-
mos de uma parceria com um psicólo-
go e alguém de recursos humanos para
essa orientação, porque o professor não

tem base teórica para isso. Mas parece
que nada disso adianta muito porque o
aluno mesmo acha que tem poucas
chances de fazer faculdade. Por ser co-
munidade carente, eles não têm perspec-
tiva de futuro. Só têm o agora", diz Rosa.

A socióloga Dulce Whitaker, da
Unesp de Araraquara, diz que, embora
os alunos de escola pública tenham aces-
so a informações e aos cursinhos comu-
nitários, é comum encontrar a situação
que ela chama de "desalento". "É um
esmorecimento que ocorre quando o alu-
no passa a achar que falta muito para
ele chegar à universidade. Ele fica sem
coragem de prestar o vestibular para a
universidade e desiste", diz Dulce.

O pedagogo Silvio Bock diz que
também em escolas particulares de
classe média baixa é comum encontrar
essa perspectiva limitada de futuro.
"Nas escolas que visitei, vi que eles au-
tomaticamente se excluem das melho-
res faculdades e das públicas. Não só
eles se excluem, como os professores
também, mesmo que inconscientemen-
te, acham que os estudantes não têm
condições competitivas", lamenta.

Exclusão social
Para a população de baixa renda, a

graduação é encarada como uma via
de ascensão social e de melhoria das
condições econômicas. "O vestibular
engana o aluno de escola pública por-
que existe um discurso neoliberal que
diz que a única forma de subir na vida
é cumprindo os degraus escolares", diz
Bock. Segundo o pedagogo, depois de
chegar à universidade, o aluno vê sua
condição económica permanecer a
mesma: "A educação não muda o ce-
nário socioeconômico de falta de opor-
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tunidades de inserção no mercado e
de atuação profissional."

Em Colômbia, cidade próxima a
Barretos, no interior de São Paulo, a
Escola Estadual Dona Alice Fontoura
de Araújo passou pela experiência de
prorrjover um ciclo de palestras de
orientação profissional, mas esbarrou
na realidade socioeconômica local.
Apesar de os alunos terem gostado das
novidades que ouviram, isso não alte-
rou a perspectiva futura da maioria.

"Tocávamos no assunto do vesti-
bular na sala de aula, mas a única ver-
dade próxima deles é a agricultura.

Eles não têm dinheiro para faculdade
e nem pensam em passar nas públi-
cas", diz Silvana de Freitas, professo-
ra de história e geografia, uma das
idealizadoras do projeto.

A também professora de história
Rita de Cássia da Silva diz que o pro-
jeto surgiu da observação do dia-a-dia
dos ex-alunos da escola. "Eu via os
meninos andando de cima para baixo
na avenida principal da cidade, sem
fazer nada, e pensei em abrir a cabeça
deles para outras perspectivas que não
apenas o trabalho na lavoura de cana
e alguns bicos", lembra Rita.

O projeto criado para os terceiros
colegiais previa as palestras de três
profissionais voluntários para falar
sobre o mercado de trabalho, recursos
humanos e trabalho psicológico. Tam-
bém conseguiram levar uma profis-
sional do Sebrae-Barretos para minis-
trar o curso "Aprender a Empreender".
O resultado, Rita avalia. "Faculdade
para eles é um sonho difícil de alcan-
çar. Percebemos que a questão econó-
mica e a localidade não permitem que
muitos deles mudem suas vidas."

Orientação
sistematizada

No colégio, o jovem Bruno Fritzen
teve contato com palestras sobre orien-
tação profissional e até com uma feira
de profissões, que oferecia algumas de-

zenas de cursos sobre os quais po-
deria se informar. Ele dis-

pensou essa orienta-
ção porque já sabia
o que queria da vida.

Tinha convicção de que
seria engenheiro. "Não



conversei com ninguém sobre isso, es-
tava seguro da escolha e tinha o apoio
dos meus pais ", diz. Prestou vestibular
no final do terceiro ano e passou em pri-
meiro lugar geral de uma universidade
pública. Três semestres depois, estava
descontente com a engenharia e deci-
diu migrar para medicina. "Conversei
com o coordenador de medicina e fui
conhecer o hospital universitário. Era
aquilo que eu queria", conta Bruno, hoje
no terceiro ano de medicina.

As feiras de profissões estão entre as
atividades comumente organizadas pelos
colégios para orientar o aluno do ensino
médio. Nelas, os jovens têm a oportuni-
dade de circular entre estandes que tra-
zem, cada qual, uma profissão diferente,
muitas vezes com profissionais da área
fazendo explanações. No entanto, para
que esse tipo de atividade funcione, os

alunos devem adotar uma postura proa-
tiva, se dirigir a vários estandes, pergun-
tar bastante e pôr à prova as próprias im-
pressões sobre as carreiras.

Para que essa postura seja estimu-
lada e os alunos façam uma escolha
mais consciente, algumas escolas têm
projetos que incluem diferentes formas
de abordar o aluno e ajudá-lo a decidir.
No Colégio São Luís, em São Paulo, a
feira das carreiras é chamada de Fórum
de Profissões. Uma estratégia adotada
para despertar ainda mais o interesse
dos alunos em ouvir as informações
sobre as carreiras é trazer para o colé-
gio ex-alunos, já colocados no merca-
do de trabalho, para um bate-papo.
"Nesse contato, já se começa a criar
um vínculo do aluno com o profissio-
nal e, muitas vezes, o estudante vai co-
nhecer o local de trabalho e a prática

profissional desse ex-aluno, que o ampa-
ra", diz Laércio da Costa Carrer, coorde-
nador dos terceiros anos do colégio.

A instituição também se dedica a
criar outros momentos, desde as séries
iniciais, para que o aluno comece a exer-
citar a capacidade de escolha e de defi-
nir um projeto de vida. Carrer comple-
ta: "Acompanhamos os dramas e os so-
nhos deles a cada ano. Nessa trajetória,
cada um deve encontrar um sentido para
a vida. Tratamos a carreira como uma
ferramenta dentro desse projeto maior."

Outros projetos
Orientação profissional como disci-

plina curricular. Essa proposta está em
vigor no colégio Magnum Agostiniano,
de Belo Horizonte. A partir do primeiro
ano do ensino médio, a cada 15 dias os
alunos têm uma aula sobre o tema. Além
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de autoconhecimento e informações so-
bre as carreiras, a professora fala de te-
mas como o desemprego no país, o que
o trabalho representa na sociedade oci-
dental, empreendedorismo, trabalho em
equipe e liderança.

Quando o aluno se mostra interes-
sado por alguma área, a professora da
disciplina os incentiva a falar com pro-
fissionais do mercado. "Pego minha
lista de contatos, dou o número de te-
lefone na mão do aluno, oriento a
maneira como deve abordar o profis-
sional e depois aguardo que ele me
conte o que descobriu", diz Carla
Couto, professora de orientação pro-
fissional do colégio.

Também na capital mineira, a es-
cola bilíngue Fundação Torino, cujo
currículo trabalha dentro das exigên-
cias legais brasileira e italiana, convi-
da o aluno a fazer escolhas antes mes-
mo de entrar no ensino médio.

Na oitava série, os alunos passam
por orientação com psicólogo, para
encontrar alguns interesses, e lhes são

apresentadas as três opções de ensino
médio: liceu científico (com aulas de
latim, história da arte e desenho artísti-
co), gerencial administração (com eco-
nomia política e economia empresarial)
e gerencial turismo (com direito e eco-
nomia do turismo). "Nada impede que
esses alunos escolham qualquer área
profissional depois do ensino médio.
Com a vantagem de que aqui ele já ex-
perimenta o contato com novos conteú-
dos e, desde cedo, exercita o poder da
escolha, que é só uma das muitas que
fará na vida", diz Mariana Bouritis, di-
retora da Fundação Torino no Brasil.

As universidades
Já é uma tradição, em algumas

universidades públicas, abrir as por-
tas da instituição para a visitação de
alunos de cursinhos e do ensino mé-
dio, assim como para os professores
dessas escolas. A Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ) promo-
veu este ano a terceira edição do Co-
nhecendo a UFRJ. Este ano, foram

necessários dois dias de atividades
para atender os quase 10 mil inscri-
tos, interessados em participar. Um
dos objetivos do encontro é permitir o
acesso dos estudantes da escola públi-
ca à universidade, para os quais são
reservadas cerca de 50% das vagas.

Na UFRJ, os docentes visitantes
chegaram a manifestar interesse em que
houvesse um evento como este dedi-
cado exclusivamente a apresentar a uni-
versidade para o professor de ensino
médio. "Há muitos cursos novos e mui-
to conhecimento sendo produzido. Eles
nos disseram que seria bom que a uni-
versidade os ajudasse a entrar em con-
tato com esse universo", diz Eliane
Frenkel, diretora de eventos da pró-rei-
toria de extensão da UFRJ. Em 2007, a
universidade pretende lançar um en-
contro somente para o professor.

Na Unicamp, esse momento dos pro-
fessores e diretores já existe. É o encon-
tro que precede o início do Unicamp de
Portas Abertas (UPA), que todo ano re-
cebe cerca de 60 mil alunos, de diferen-
tes Estados brasileiros. Acontece uma
palestra só para o professor, para que seja
orientado e tire dúvidas. "Ainda senti-
mos um pouco de falta de interesse de-
les, porque eles são o ponto crítico do
encontro com o aluno do ensino médio
e nós só recebemos cerca de 150 pro-
fessores", diz Sigisfredo Brenelli, pro-
fessor da Unicamp e um dos
organizadores da UPA.

A UPA é o maior evento desse tipo
entre as universidades públicas paulistas.
Em um único dia, o campus recebe 700
ônibus de visitantes. "Isso mostra que
os jovens estão sedentos por informa-
ção. Cabe a nós e aos professores
orientá-los mais e mais", avalia Brenelli.

Eliane Frenkel, da UFRJ:
universidade abre as portas
para os estudantes da
escola pública conhecerem
espaço e cursos oferecidos
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Receita para o sonho
Para o escritor e autor de novelas Walcyr Carrasco, o professor tem o poder
de esclarecer as dúvidas ou apavorar o jovem em sua escolha profissional

Quando menino, ele pen-
sava em ser fiscal. Tam-
bém quis ser químico in-

dustrial. Partiu para o sonho de ser
cientista, depois até de ator. Mais
tarde um pouco, trabalhou como
vendedor de enciclopédias, profes-
sor de história, revisor de livros,
redator publicitário e repórter. Um
dia largou tudo e decidiu ser escri-
tor. Passaram-se alguns anos e
muitos percalços até que o jovem
aventureiro se tornasse o conheci-
do escritor de literatura, teatro e
televisão Walcyr Carrasco.

Para narrar os passos dessa es-
colha profissional e as dificuldades
vividas durante o percurso, Car-
rasco acaba de lançar o livro Em
Busca de um Sonho, pela editora
Moderna. Nesta entrevista, ele fala
sobre a busca da realização profis-
sional e o papel do professor.

No livro, você mostra que ten-
tou muitas carreiras antes de deci-
dir pela vida de autor. Ter outras
experiências é importante na esco-
lha profissional?

Estamos numa sociedade muito
técnica que prega a especialização.
Sou contra essa visão pragmática.
Todo conhecimento e experiência se
aproveitam. No livro, cito um amigo
que escrevia um folhetim comigo, na
juventude, e hoje é engenheiro. Falei
com ele um tempo atrás e ele dizia
que hoje está tendo mais espaço de
liderança, justamente pela capacida-
de que ele desenvolveu de escrever
bons relatórios.

O contato com o pro-
fessor é capaz de influen-
ciar o aluno na escolha
da carreira?

O poder de influência
do professor é total para es-
clarecer ou apavorar, assim
como para pegar gosto pe-
las coisas. Professor também
pode mover o aluno pela pai-
xão, pelo fascínio com que
fala de qualquer tema.

E as suas influências,
quais foram?

Minha maior influência
foi Monteiro Lobato e, em
outra medida, minha profes-
sora de português do giná-
sio. Ela pedia muita redação
e passou a ser um prazer fazê-las.

Você conta que passou por difi-
culdades financeiras na juventude
e pensou em deixar de lado os so-
nhos, a vocação. Como insistir no
gosto pessoal dentro desse cenário?

Muitos estudantes hoje também
têm que conciliar o estudo com o tra-
balho. Aconselho que coloquem o pé
em duas canoas: tanto para cuidar da
sobrevivência quanto para ir estrutu-
rando a carreira. De toda forma, em
algum momento, é preciso ter cora-
gem para largar um emprego desagra-
dável e partir para um ofício mais
prazeroso, mesmo com ganhos me-
nores a princípio.

Qual é a dica para escolher bem?
Tem aluno que chega para mim

e diz que gostaria de ser autor por-
que gosta de aparecer, queria ser fa-
moso, ou seja, toda a parte externa
da profissão. Num mundo em que
não dá para prever como será o
mercado daqui a dez anos, o negó-
cio é olhar para dentro. Sempre que
vou às escolas dar palestras, me per-
guntam: "que profissão você me
aconselha?" e "por que você deci-
diu ser escritor?". O aluno deve pro-
curar o que o move, quem ele é, o
que ele ama fazer.

A escolha foi difícil para você?
Foi muito sofrida. Olhava às vezes

para meus colegas e pensava: como a
vida deles é fácil. Hoje vejo que mui-
tos daqueles que eram bem de vida não
tiveram carreira, não se desenvolve-
ram. O desafio lapida a pessoa.
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