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NOTÍCIAS - ESPECIAIS

Profissão perigo?
Optar por uma carreira tradicional só por medo de arriscar em um curso
inovador pode significar o fracasso. Saiba como fazer a melhor escolha!
Evento

Por Roberta Nomura
Local / Região

Cinema
Gastronomia
Cinema
Noite

Como optar por uma
profissão para exercer
durante o resto da vida, se
já é difícil decidir qual
balada curtir no fim de
semana? Não bastasse o
peso da escolha, ela ainda
é acompanhada pela
expectativa dos pais,
pressão do vestibular e a
oscilação do mercado de
trabalho. Novos cursos
surgem e desaparecem
com tanta rapidez que o
medo de arriscar por uma
"carreira do futuro" interfere diretamente na hora de
preencher o formulário do candidato.
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Cinema, Design em Jóias, Treinador de Futebol e Gestão
de Festas e Eventos Carnavalescos. Você já ouviu falar
sobre faculdades que ministram estas disciplinas?
Incomuns para muitos vestibulandos, esses cursos fazem
parte de profissões promissoras que podem render bons
frutos no futuro.
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Como o receio de seguir um caminho incerto é grande, as
carreiras tradicionais ainda fazem mais sucesso nos
vestibulares mais concorridos do país. "Dados mostram
que as convencionais são mais procuradas, mas aos
poucos este índice está diminuindo. Está ocorrendo uma
desmistificação de que elas são as melhores opções",
afirma o diretor-geral do Nace (Núcleo de Atendimento e
Consultoria em Educação), o pedagogo Silvio Bock.

Lazer
Mercado Municipal
Torre do Banespa
Mosteiro de São Bento

Artes
Mario Gruber
The Mists of Avalon

O sexo na adolescência:

A consultora de Recursos
Humanos do Grupo Catho,
maior empresa de
recolocação profissional do
país, Patrícia Pereira
Leutério, diz que os
segmentos com maior
demanda do site são
Administração, Direito e
Contabilidade. Mas ela
aponta outros setores que
prometem agitar o mercado de trabalho. "Com a
popularização da internet, a Informática teve um

http://www.guiadasemana.com.br/noticias.asp?ID=16&cd_news=14417

É encarado com banalidade
Os adolescentes se apaixonam
fácil demais
Essa galera não está nem aí pra
nada
Transam sem preservativo,
ignoram o perigo
Sabem da responsabilidade e nã
caem em roubada
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crescimento significativo. As Telecomunicações também
têm conquistado um amplo espaço, assim como a
Engenharia Química. Depois da perda do monopólio da
Petrobras, muitas empresas abriram e o reflexo pode ser
sentido até hoje, garante.
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Sopa oriental
Os restaurantes
japoneses não
ficaram de fora da
programação quente
para o inverno. O
japonês Nakombi
atento à época, traz
a sopa ...

Outra área em desenvolvimento é a de Agronegócios.
"Muitos adolescentes não sabem, porque não é muito
divulgado, mas é um campo que cresce porque estamos
em uma época de êxodo urbano, que as pessoas querem
aprimorar a administração rural", explica a consultora.
Moda, Gerontologia, Engenharia de Produção. Apontar
carreiras em alta hoje pode ter reflexos negativos
amanhã. Especialista em orientação vocacional, Bock
afirma que antes de tomar a decisão final é importante o
jovem ter a consciência do significado de sua profissão.
"O mercado é muito variável. A verdade atual pode não
ser a mesma apontada futuramente. Mas o risco de se
optar por um novo curso é o mesmo de escolher uma
carreira tradicional".

NOITE

Na Vila Mariana
Perto da ESPM, o Paralelo 12:27 é um
dos ...
SHOWS

Musa das estações
Aos 60 anos e esbanjando vaidade, a
cantora Gal C...

A mesma opinião é compartilhada por
Patrícia. "Nem cursos promissores nem
os convencionais são garantia de
emprego. O risco é o mesmo para
todos. O sucesso profissional depende
muito da aplicação da pessoa, se ela
busca novos conhecimentos,
qualificações. Isso sim é determinante".
Mas nem tudo é tão simples assim. Quem pretende ousar
tem outra escolha a fazer.
Alguns cursos alternativos oferecem a graduação em
apenas dois anos e isso pode ser um empecilho na hora
de conquistar o poderoso chefão. "É bom porque muitas
pessoas não têm tempo nem dinheiro para estudar
durante quatro ou cinco anos. Mas por outro lado,
algumas empresas, principalmente as multinacionais e as
de grande porte, ainda têm um pouco de preconceito
sobre o diploma rápido", adverte a consultora do Grupo
Catho.
Prós e contras colocados lado a lado na balança. O
resultado final: a indecisão. Normal. Com mais de cinco
mil pessoas atendidas e o livro Orientação Profissional: A
Abordagem Sócio-Histórica em seu currículo, Bock
garante que antes de escolher qual o melhor caminho a
seguir, é fundamental combater alguns mitos. Contrário a
testes vocacionais que impõem ao adolescente a sua
futura profissão, o pedagogo é favorável ao trabalho que
estimule o jovem a chegar a suas próprias conclusões e
consiga apontar justificativas para a definição. "Tem de
ser algo pensado e refletido. É besteira achar que em um
passe de mágica o problema será resolvido. Outra meia
verdade é que a escolha é para o resto da vida. É um
momento importante, mas não determina toda a vida.
Isso é algo que prejudica muito", explica.
(*) Fotos ilustrativas

Dicas para escolher a profissão:
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 Não acredite em testes vocacionais milagrosos.
 Não fuja do problema: dá trabalho, mas uma hora terá de ser

enfrentado.
 Busque o máximo de informações possíveis sobre as profissões.
 Não acredite que a decisão acontecerá como um passe de

mágica.
 Desenvolva um auto-conhecimento, para descobrir suas

afinidades ou falhas.
 Ouça opiniões de pessoas de diferentes segmentos.
 Visite faculdades.

Confira algumas carreiras promissoras!
Serviço:
Nace (Núcleo de Atendimento e Consultoria em Educação)
Central de Atendimento: 3849-2412
Rua Voluntários da Pátria, 2.820, cj 94 - Alto de Santana
Rua Clodomiro Amazonas, 1.099, cj. 17 - Itaim Bibi
www.nace.com.br
Grupo Catho
www.catho.com.br

Trailers das próximas superproduções do cinema? Veja antes
aqui.

» Álbum beneficente reúne ídolos
teens
» M.A.C anuncia lançamento do
batom Viva Glam 6
» Novo álbum de Christina Aguilera
será lançado em agosto
» Novo filme de Beyoncé é bem
recebido em Cannes

"Crimes da banda larga": o
computador virou o seu melhor
amigo?

» Paola Oliveira já tem trabalho
para depois de Belíssima
» Primeiro game de Lost chega ao
mercado em 2007

Profissão: O que você vai ser
quando seu pai não puder mais te
bancar?

CINEMA | GASTRONOMIA | NOITE | SHOWS | ARTES E TEATRO | PASSEIOS | VIAGEM | CRIANÇAS | TEEN | ESTILO | MULHER | EM CASA | MAPAS

São Paulo - Rio de Janeiro - Belo Horizonte - Salvador - Porto Alegre - Brasília - Curitiba - Florianópolis

http://www.guiadasemana.com.br/noticias.asp?ID=16&cd_news=14417

26/5/2006

