
Carreira em salas de aula exige interesse constante  
Carolina Nomura 
 
Profissionais consagrados aconselham ter paixão pelo conteúdo ensinado 
 
Quando a professora doutora de veterinária da USP Maria Angélica Miglino pensa em seu 
primeiro orientador, ela se recorda de suas palavras: "O aluno deve ter brilho nos olhos". 
 
Para um acadêmico, esse brilho é a constante inquietação e a vontade de encontrar respostas 
a velhas e a novas questões. 
 
São diversos os caminhos que podem ser trilhados quando se escolhe a academia. 
Geralmente, a visão mais específica da profissão remonta à seqüência graduação, mestrado, 
doutorado e pós-doutorado, seguida por professores universitários e pesquisadores. 
 
No entanto, há outros campos de trabalho, como aulas nos níveis fundamental e médio. 
 
Aos 12 anos, o professor do colégio Arquidiocesano Silvio Bedani já sabia o que queria ser 
quando crescesse: professor de português. "Eu tive um mestre que me inspirou e optei pelo 
ensino médio porque gosto de trabalhar com adolescentes." Segundo Bedani, não basta gostar 
de lecionar -é preciso ter interesse pelo conteúdo. 
 
"Isso é essencial para que o professor tenha um bom desempenho", diz Sérgio Tozoni, 
coordenador de graduação em matemática da Unicamp. 
 
Seguindo a fórmula, o mais jovem professor da ESPM (Escola Superior de Propaganda e 
Marketing), Guilherme Umeda, 26, se diz "apaixonado por propaganda e marketing". 
 
"Eu me identifico com a profissão, pois a educação tem um papel essencial no 
desenvolvimento humano", explica. 
 
Foi essa crença na educação que impulsionou o jurista Damásio de Jesus a criar o complexo 
jurídico e a faculdade que levam seu nome. Para ele, o bom mestre é aquele que transmite 
emoção e verdade. 
 
"Ele deve personificar o que diz para atingir o objetivo de transmitir conhecimento", diz. 
 
Para a professora da USP Marie-Anne Van Sluys, que pesquisa a área genômica botânica, a 
maior recompensa da carreira é "testemunhar a evolução do aluno, tanto na sala de aula 
quanto na pesquisa". 
 
Já a professora de inglês Vera Vukovic, que leciona desde 1959, diz que o ensino é mais do 
que uma profissão. "Minha aposentadoria é suficiente para viver, mas não consigo deixar as 
aulas. Meus alunos são meu contato com o mundo. Às vezes penso: "Hoje não posso morrer 
porque tenho que dar aula". 
 
Leia mais 
 
Flexibilidade é a senha de entrada para as gigantes  
Terciane Alves 
 
Capacidade de suportar alta pressão é essencial, afirmam especialistas  
 
Ter formação acadêmica diferenciada, inglês fluente e disposição para "apagar incêndios" são 
requisitos para quem pretende estruturar a carreira em empresas de grande porte. 
 
Mas esse é o "arroz-com-feijão". A crescente competitividade nos negócios - e, por 
conseguinte, na carreira- sofisticou o perfil dos talentos que as gigantes buscam para crescer. 
O candidato ideal deve ter inteligências não-pragmáticas. "É importante apresentar resistência 
ao estresse, bastante adaptabilidade e paciência", orienta Irene Azevedo, sócia-diretora da 
Mariaca & Associates, que recruta executivos. 
 



"As corporações estão se tornando multidisciplinares, com vários tipos de negócio", ressalta 
Francisco Ramirez, sócio e vice-presidente da Fesa, consultoria de recrutamento. 
 
"O executivo da empresa brasileira moderna é alguém com visão mundializada dos negócios, 
não pode ter percepção paroquial do mercado", diz. 
 
Além de analisar o porte, outros itens ganham importância. "O fato de a empresa ter negócios 
em outros países e sua natureza de atuação [em aviação] são os fatores que exigem da 
Embraer um perfil de pessoal diferenciado, empreendedor e comunicativo", esclarece Júlio 
Franco, vice-presidente de desenvolvimento organizacional e de pessoas da Embraer. 
 
Para o sócio da Korn/Ferry Rodrigo Araújo, quem vai apostar numa carreira em multinacional 
deve perceber que, com estruturas cada vez mais enxutas, "a liderança se dá mais pela 
influência do que pelo cargo". 
 
Flávio Giani, 32, que sempre atuou em grandes empresas e não pensa em mudar de ramo, diz 
estar atento a tudo isso. Há dois meses, foi para o alto escalão do Citibank. 
 
Para ele, a adaptação nas firmas de presença global requer boa dose de paciência e avaliação 
da cultura organizacional. "Elas exigem alto nível de comprometimento, mas oferecem metas 
claras e oportunidades." 
 
O executivo pondera: "Alguém apto a inovar talvez não encontre respaldo onde a capacidade 
de evitar rupturas significativas ou rápidas mudanças de direção pesem muito". 
 
Leia mais 
 
Firma menor desponta como opção  
 
Mudanças no ambiente profissional traçam boas perspectivas de carreira fora das múltis 
 
Roberto Paschoali, 55, tem no currículo 40 anos de trabalho no mercado financeiro e a 
presidência do Lloyds Bank. 
 
Sua trajetória superou as expectativas dos pais, que torciam para que o menino tivesse uma 
"vida estável", como concursado do Banco do Brasil, e aposentadoria garantida. 
Iniciou na área operacional do Lloyds e passou por tesouraria, gerência e vice-presidência até 
atingir o posto de principal homem do grupo no país, cargo que ocupou por quatro anos, antes 
de abandoná-lo para dirigir uma firma de médio porte. 
 
Paschoali, contudo, não quer servir de espelho aos filhos e à nova geração de executivos. "Não 
sigam o meu exemplo. Tive uma carreira clássica, o que hoje não existe mais", sugere. "Agora 
não dá mais para entrar numa grande empresa, num cargo pequenininho, e passar décadas 
até chegar a CEO. Fui um dos últimos "dinossauros"." 
 
Ele notou, na prática, mudanças apontadas por especialistas. "O mundo está bastante mutável 
e as carreiras serão cada vez mais em ziguezague", diz Anderson Sant'Anna, professor da 
Fundação Dom Cabral. 
 
Nesse contexto, já não é incomum encontrar profissionais que, como Paschoali, deixam as 
organizações de faturamento polpudo para abraçar a carreira em empresas de médio porte. 
 
José Rubens Spada Jr., 40, é um deles. Foi executivo do alto escalão da IBM por 12 anos, 
depois vice-presidente da Unisys. 
 
Deixou as gigantes para presidir a MBC Software, com 90 funcionários. De lá, saiu para dirigir 
a BFSI (Banking, Financial, Services & Insurance). 
 
Spada pondera que o trabalho em uma grande corporação consolidada mantém níveis de 
processos muito delineados. "Isso inibe a colaboração, a iniciativa e a liberdade dos 
funcionários", desabafa. "Estou em uma empresa com mil funcionários, que está crescendo 
muito e em pouco tempo - e o momento importa mais do que o porte da companhia", afirma. 



 
Entre as vantagens da nova carreira, conta que visitará a Índia várias vezes neste ano. "Não a 
conheço, dizem coisas horríveis e maravilhosas de lá." 
 
"Há vários estereótipos profissionais que estão ficando velhos",diz Gilberto Guimarães, diretor 
da BPI, especializada em transição de carreira. Há sete anos, ele próprio deixou a presidência 
da Paramount-Lansul, do ramo têxtil, em que tinha benefícios como escola para os filhos, 
viagens e motorista, para abraçar a BPI. Motivo? "Liberdade", resume. (TA) 
 
Leia mais 
 
Múltiplos caminhos marcam a área  
Renata de Gáspari Valdejão 
 
Autoconhecimento ajuda a desvendar o melhor rumo a tomar; fisioterapia é o destaque 
 
Antigamente simples, a saúde tornou-se hoje uma das mais intrincadas áreas profissionais.  
 
Sua complexidade aparece logo na hora da escolha: existem 12 subáreas e, dentro delas, há a 
possibilidade de clinicar, administrar, pesquisar e ensinar. 
 
Um mergulho na própria mente pode ajudar na decisão. "Existem alguns tipos psicológicos 
mais freqüentes no profissional da área de saúde", diz a psicóloga Tania Casado, professora da 
USP. 
 
Segundo ela, essas ocupações são exercidas por pessoas mais ligadas a aspectos concretos e 
interessadas nos sentimentos alheios, que trabalham melhor com questões "palpáveis" e lidam 
com as informações utilizando os cinco sentidos. 
 
Há, porém, 16 combinações possíveis de "tipos", segundo estabeleceu o psiquiatra Carl Gustav 
Jung, e somos todos resultantes delas, o que reflete em nossas escolhas na carreira. 
Na pediatria, por exemplo, apareceria a maior concentração de profissionais ligados à emoção. 
Entres cirurgiões e intensivistas, predominariam as pessoas que tomam decisões rapidamente 
e gostam de colocar conhecimentos em prática. 
 
Para acertar na escolha da carreira, portanto, o segredo é estar atento às próprias 
preferências. O próximo passo é estudar o potencial de cada ramo. 
 
"As possibilidades do mercado de trabalho atraem muito hoje. Dentro da saúde, há outra 
variável: a dificuldade para conseguir uma vaga em medicina, o que leva as pessoas a fazer 
outros cursos", diz Heloisa Leite, professora do MBA em saúde do Coppead-UFRJ. 
 
Para ela, a fisioterapia é a "bola da vez". "As pessoas somatizam muito o estresse, criando 
problemas físicos." 
 
Se for assim, Ana Carolina Markesz, 22, está no caminho certo: acaba de abrir sua clínica de 
fisioterapia. "Joguei vôlei por seis anos. Tinha tendinite, torcia os tornozelos. Resolvi estudar e 
ajudar outros atletas." 
 
Na odontologia, que perdeu muitos pacientes para o progresso e para a redução na incidência 
de cáries na população, a aposta é a cirurgia. "Cuidamos de todos os acidentados na face", diz 
o cirurgião-dentista Sylvio Nosé, professor da USP. 
 
Para os amantes da tecnologia, a saída é a informática médica, segundo Teresa Sacchetta, 
diretora de TI do centro de medicina diagnóstica Fleury. "Esse ramo tem profissionais 
diferenciados. E nem é preciso ter formação em medicina." 
 
Leia mais 
 
Perfil administrador é aliado de primazia da formação técnica  
Mariana Iwakura 
 



Iniciativa privada admite característica de gerente; setor público exige doutorado e foco no 
longo prazo  
 
Para uma trajetória ascendente em desenvolvimento de tecnologia e pesquisa aplicada, o 
básico é a excelência técnica. Mas preencher apenas esse requisito não é suficiente. 
 
Competitividade, comunicação e liderança são algumas das características desejadas pelo 
mercado que, muitas vezes, distanciam esse profissional do padrão introspectivo e exigem 
mais habilidades gerenciais. 
 
Antonio Ferreira, 40, foi promovido recentemente a gerente nacional de desenvolvimento de 
tecnologia da Monsanto - o que, diz ele, triplicará a parte administrativa de seu trabalho e 
reduzirá funções técnicas. 
 
Engenheiro agronômico e mestre em genética de plantas, Ferreira avalia que sua habilidade 
para lidar com pessoas, adquirida no contato com o produtor agrícola, valorizou-se. "Liderança 
é fundamental. É preciso ter empatia, dar "feedback", auxiliar", explica. 
 
Para Rafael Van Selow, gerente da divisão de TI da Michael Page, as empresas esperam um 
profissional que se comunique com outras áreas. "Como há muita terceirização, ele precisa 
saber negociar com outras empresas", pontua. 
 
Mestrado e doutorado, na iniciativa privada, são raros - os MBAs tendem a complementar a 
formação. Já em universidades e institutos de pesquisa do governo -em que o ingresso é feito 
por concurso público-, predominam doutores. 
 
As diferenças entre iniciativa privada e instituições públicas por vezes se estendem ao foco das 
pesquisas: a indústria exige resultados bem mais rápidos. As públicas têm mais tempo, como 
exemplifica o diretor-presidente da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), 
Silvio Crestana: "Tecnologias de impacto na agricultura levam até dez anos desde a idéia até a 
venda". 
 
A escolha pela carreira em instituição pública esbarra em algumas dificuldades. "Pelo lado 
financeiro, a carreira de pesquisa não compete com emprego em engenharia", avisa Carlos 
Emanuel de Souza, pesquisador do Laboratório Nacional de Computação Científica. 
 
Alguns sacrifícios também serão pedidos. O vice-diretor do Inpa (Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia), Wanderli Tadei, sentiu isso na pele: "Já peguei malária oito vezes. 
Somos parte do experimento". 
 
Administrar a própria firma é uma opção para o profissional de perfil técnico/científico - desde 
que se adapte à função. Jorge Alberto Reis, 41, está no fim do doutorado, já foi docente e é 
atualmente diretor-presidente da Ingresso.com. Hoje seu foco é a empresa: "Quero diversificar 
o mercado. O futuro é vender pelo celular". 
 
Os fundadores da Alellyx, empresa de biotecnologia, vieram da academia. Segundo Jesus 
Ferro, diretor científico, no início, houve dificuldades para transformar cientistas em gestores 
de empresa. "Precisamos ver o potencial de retorno financeiro de cada negócio. Nunca 
tínhamos feito isso", diz. 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 25 jun. 2006, Empregos, p. 4. 
 
 


