


Já na adolescência, a dúvida torna-se
bem maior. Afinal, escolher a carreira
profissional é muita responsabilidade,
quase coisa de "gente grande".

Para Marli Duval, psicóloga do
Programa Saúde Escolar do Sesi-SP,
essas incertezas são comuns e com-
preensíveis nessa fase da vida. "O
adolescente não é mais criança, mas
ainda não tem total conhecimento
sobre a vida adulta. É a fase em que
tudo muda, desde o corpo até as rela-
ções com as pessoas. Por isso, é
comum encontrar adolescentes que
se dizem perdidos e desinteressados
em relação ao futuro", conta.

Giovanna Frugis, 13
anos, sempre soube

que a dança estaria no
seu caminho profissional.
Desde pequena, faz aulas de

balé e jazz contemporâneo. Ao parti-
cipar da orientação profissional no
Sesi Sumaré, porém, descobriu que
também quer ser jornalista. "Com o
meu conhecimento da dança, posso
escrever matérias sobre essa área.
Assim posso unir as duas atividades",
afirma Giovanna.

O trabalho de orientação profissio-
nal estimula o jovem a pensar sobre
os valores pessoais, o estilo de vida
que pretende adotar e até sobre a
influência da família em suas esco-
lhas. Muitas vezes, ele procura esse
serviço, diz Marli Duval, esperando
que o orientador responda o que ele
deve ser. Contudo, é o próprio adoles-
cente que vai encontrar as respostas.

"Por meio de dinâmicas de grupo e
de pesquisas de interesse e de habili-
dades, a orientação profissional torna
claro para o jovem suas característi-
cas e seus pontos fortes, e ainda dis-
ponibiliza informações sobre as pro-
fissões", explica Marli.

A orientação profissional é impor-
tante principalmente para aqueles que
estão terminando o ensino fundamen-
tal, quando devem escolher entre o
ensino médio, totalmente voltado para
o vestibular, ou o ensino técnico, que
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