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Introdução

As propostas atuais favoráveis a uma alfabetização 
científica para todos os cidadãos vão mais além da 
tradicional importância concedida – mais verbal do que 
real – à educação cientifica e tecnológica, para tornar 
possível o desenvolvimento futuro. Essa educação 
converteu-se, na opinião dos especialistas, numa 
exigência urgente, num fator essencial do 
desenvolvimento das pessoas e dos povos [1]. 

Em decorrência disso temos o surgimento de um 
grande número de escolas de nível superior [2], 
fazendo com que o sonho se tornasse possível, pelo 
menos hipoteticamente, pois muitas vezes a falta de 
informação, ou mesmo de incentivo, impossibilita a 
realização de um curso de nível superior. E apenas a 
oferta de cursos não facilita a escolha desses, pois 
muitas dúvidas surgem neste momento decisivo.

Pesquisando a bibliografia existente na área de 
Orientação Profissional no Brasil, nota-se a escassez de 
material em relação ao tema. E mais, quando se fala em 
Orientação Profissional a associação imediata da 
maioria das pessoas é com um trabalho dirigido apenas 
a população urbana. Hirano [3] esclarece que, além de 
expor as profissões, as Feiras de Profissões tem como 
objetivo divulgar maiores informações sobre as 
próprias Universidades, ou seja, podem ser divulgadas
iniciativas de inclusão mantidas por elas, como as 
bolsas-trabalho e alimentação, etc. O professor destaca 
ainda que apresentar melhor as carreiras profissionais 
faz com que à taxa de evasão da graduação – um dos 
principais problemas da universidade – seja reduzido.

As atividades de oficinas e feiras, em especial 
palestras e cursos de extensão, são usufruídas pela 
comunidade em geral e pelos estudantes, que as 
realizam. Quando envolvidos com um processo 
criativo, os estudantes se sentem estimulados para a 
produção de melhores resultados na vida profissional 
[2]. Essa parceria entre a comunidade e a universidade 

possibilita a ampliação do conhecimento de ambas, 
inserindo a comunidade na produção do conhecimento 
e socialização deste.

Objetivasse com este trabalho relatar a experiência
da realização de uma Feira de Profissões na escola 
Justulino Ferreira Gomes situada no município de Bom 
Jardim – PE.

Material e Métodos

A feira de Profissões foi realizada com o intuito de 
ampliar a perspectiva dos estudantes da escola 
Justulino e atender os anseios expostos em um diálogo 
entre a direção e professores da Escola e os discentes 
do quarto período do curso de Licenciatura em 
Ciências Agrícolas da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco. A escola, aqui representada pelos 
professores e diretora presentes no diálogo, julgava
necessário a realização de uma Feira de Profissões, 
para que os seus educandos vislumbrassem uma 
educação superior, pois analisam como restrito a visão 
de futuro da maioria dos estudantes dessa escola.

Para a realização da feira os estudantes do curso de 
licenciatura se organizaram de acordo com o curso de 
origem (Medicina Veterinária, Zootecnia, Licenciatura 
em Ciências Agrícolas, Engenharia de Pesca, 
Engenharia Agronômica e Engenharia Florestal), em 
média dois integrantes por grupo. 

O espaço para realização da Feira de Profissões foi 
cedido pela escola, sendo realizada na área central da 
mesma. O local foi ornamentada pelos representantes 
de cada curso com baners, revistas e peças diversas que 
representassem o curso de graduação explanado. Foram 
distribuídos folders, que continham informações sobre 
a graduação, as áreas de atuação dos profissionais. Os 
próprios estudantes de graduação relataram suas 
experiências e esclareceram sobre as diversas áreas de 



atuação, tempo de conclusão, grade curricular, entre 
outras informações.

A Feira de Profissões foi realizada no dia 27 de maio 
de 2009 no horário de 13:00 as 14:30h. Os 
participantes foram os alunos do turno da tarde, ensino 
médio, e alguns alunos do turno da noite, curso 
Técnico em Agropecuária, que foram convidados pela 
direção da escola e liberados pelos professores para 
que comparecessem ao momento de socialização.

Resultados e Discussão

Os estudantes da Escola se demonstraram bastante 
interessados, participando ativamente do debate nos 
stands de cada profissão, conforme seu maior interesse.
À medida que cada grupo de estudantes se aproximava 
percebia-se a satisfação de naquele momento terem 
algo novo na escola, despertando e estimulando o 
desejo de no futuro ingressarem em uma Universidade.

Nas Feiras das Profissões é possivel descobrir a 
profissão de um jeito fácil e divertido. São atrações, 
atividades e exposições para tirar dúvidas, ficar 
enterado dos cursos das Universidades[5]. Por meio de
estandes, os visitantes conhecem melhor os cursos de 
graduação oferecidos pelas unidades e tira dúvidas 
sobre profissões, mercado de trabalho e vestibular [4].

Entende-se então que foi atendido o pedido feito 
pela direção da Escola, sendo a Feira de Profissões a
concretização de uma oportunidade para o 
conhecimento do mercado de trabalho e auxilio na 
escolha de uma profissão [2, 4].
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