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“O que você quer ser quando crescer?” É quase impossível ouvir essa 
pergunta e não sentir um frio na barriga pela pressão de ter que escolher 
a profissão e, sobretudo, dar alguma satisfação aos pais. 

O que parece ser um bicho de sete cabeças para os jovens é “desen-
rolado” de maneira simples e divertida pela professora Liana Castello, 
no livro Desenrolando a profissão, que será lançado no dia 26 de no-
vembro, sexta-feira, às 18h, na Sala de Leitura do Centro Cultural da 
Justiça Federal (Av. Rio Branco, 341, Centro).

Escolher uma carreira promissora é um verdadeiro “fantasma” que assom-
bra todos os jovens em época de vestibular. Sabendo que uma decisão 
como essa não pode ser tomada de uma hora para outra, a autora oferece 
uma ajudinha para os interessados no assunto, com base no que vivenciou 
em turmas de pré-vestibular, onde as ansiedades estão à flor da pele. 

“No primeiro dia de aula sempre pergunto aos meus alunos que carreiras 
eles pretendem seguir e a maioria responde três profissões divergentes 
que não refletem sua vocação”, diz a autora. “A primeira opção é sempre 
aquela que promete mais benefícios financeiros; as outras duas são pla-
nos de defesa, se não der certo pula para outra.”

Para Liana, não conhecer a vocação pode ser muito problemático para o 
jovem no futuro. “De que adianta entrar numa faculdade para trancar dois 
ou três períodos depois?”, questiona. “Não é a perspectiva de dinheiro 
ou a profissão da moda que vai garantir um profissional realizado.”

“Nada de conselhos ajuizados como os daquele tio ‘quadradão’, para 
quem sucesso é sinônimo de apenas uma coisa: dinheiro. Nada de con-
selhos pouco realistas, do tipo siga seu coração que o universo conspira a 
seu favor. Este livro é resultado de uma reflexão profunda, temperada com 
boas doses de filosofia e literatura, duas das paixões da autora”, escreve 
Cristiane Costa, jornalista e crítica literária, que assina o prefácio do livro.

Escolher a profissão no século XXI
O adolescente do século XXI não é o mesmo do século XX. Absortos 
em doses diárias de informação – pela internet, pela TV, pelo celular –, 
os jovens contemporâneos também sentem a falta de tempo e se pre-
ocupam mais com o futuro, apesar de não pensarem muito quando o 
assunto é a profissão. 
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“Hoje pensar é perder tempo”, diz Liana. “Há ameaças do tipo ‘se pen-
sar muito você pode perder oportunidades’ e não é por aí. O jovem 
deve refletir sobre seu talento, conversar com profissionais da área e, 
o mais importante, se conhecer. Nesse sentido, o livro Desenrolando a 
profissão é uma conversa descolada sobre essa importante decisão.”

Importante sim, mas não definitiva. “Escolher a profissão não é algo 
eterno, invariável. O curso escolhido não determinará quem você é. 
A faculdade deve ser vista como uma fonte de aprendizagem, e não 
como um meio para ganhar dinheiro. E se você faz o que gosta, o su-
cesso vem naturalmente.”

Livro interativo
A fim de estimular o leitor a refletir sobre sua vocação, o livro contém 
ainda espaços para o leitor fazer anotações ou comentários ao final de 
cada capítulo. No hotsite do livro, www.oficinadelivros.com.br/desen-
rolando os leitores podem enviar suas anotações para participarem do 
concurso cultural Desenrolando as ideias, em que uma banca formada 
por professores e a autora avaliarão os textos e sugestões. 

Os três melhores textos serão incluídos ao livro, que sairá personaliza-
do em uma edição coparticipativa. Cada leitor contemplado ganhará 
cinco exemplares do livro, cujo título será “Desenrolando a profissão, 
segundo Fulano”, assinado por ele, como coautor. “A ideia é integrar o 
leitor no processo de produção da obra e, claro, estimular novos auto-
res”, explica Ricardo Monteiro, editor da Oficina de Livros.

Sobre a autora
Carioca, Liana Castello nasceu em 1984 sob o signo de escorpião. Já mo-
rou em três cidades diferentes e, por isso, mudou de escola várias vezes. 
Tem personalidade forte e dedica sua vida a fazer o que gosta, sempre. 
Defende a ideia de que tudo é possível e acredita que devemos “pensar 
grande”. É atriz, escritora e formada em Letras (Português e Literatura). 
Trabalhar com livros é uma paixão. Pretende se especializar em literatura 
infanto juvenil e produção editorial. Atualmente, é assistente editorial e 
empresária. Projetos de infância: arte, teatro, dança e livros. Projetos per-
manentes: ser feliz, fazer amigos, estar em família. Projetos para o futuro: 
escrever mais livros, casar e visitar a França. A autora tem um blog: www.
artigosdeluxo.blogspot.com,  em que partilha ideias sobre diversos as-
suntos, posta poesias e fala sobre outras coisas interessantes. 

A coleção
Desenrolando a profissão é o primeiro volume da coleção Desenro-
lando, idealizada pela Oficina de Livros, para discutir diversos concei-
tos que permeiam a vida de todo jovem. E a partir de março de 2011, 
serão lançados os seguintes títulos em sequência: Desenrolando a 
música; Desenrolando a política; Desenrolando a família; Desen-
rolando a cidadania; Desenrolando a liberdade; Desenrolando a 
religião; Desenrolando o sexo.
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