
Como nasce
G

ênios como o composi-
tor Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791) ou
o físico Albert Einstein
(1879-1955), que pare-
cem ter sido modela-

dos no útero materno para seguir
o seu caminho profissional, não
somam nem 5% da população.
Para a esmagadora maioria das
pessoas, a escolha da área em
que se formar e trabalhar é um
processo marcado por dúvidas e.
consequentemente, angústia. Dá
para evitá-las? Sejamos claros:
não. Mas é possível atenuá-las e
sair do impasse mais rapidamen-
te, ao ter em mente que, para es-
colher sua carreira, você deve
levar em conta não só suas habi-
lidades, mas o interesse desperta-
do pelas atividades a elas relacio-
nadas e o sentimento de realiza-
ção que a sua prática pode pro-
porcionar. Um contraexemplo:
por motivos neurológicos, quem
tem inclinação para a musica
costuma apresentar facilidade
com números. Daí a afirmar que
músicos, portanto, gostam de
resolver problemas de cálculo
vai uma longa distância. Ou seja,
vocação é expressão de uma apti-
dão, sim. mas desde que concre-
tizada com prazer e criatividade.
Como ela nasce? "Da combina-
ção entre a genética, pois os ge-
nes determinam a propensão para
atividades específicas, e o am-
biente em que se cresceu", diz o
médico Abram Topczewski, neu-
ropediatra do Hospital Albert
Einstein, em São Paulo.

É na infância, principalmente,
que as bases biológicas das habi-
lidades são estimuladas e esculpi-
das, afirma o neuropediatra Mau-
ro Muszkat, pesquisador da Uni-
versidade Federal de São Paulo.

A família e a condição socioeco-
nômica têm um peso enorme nes-
se processo. Quanto mais espaço
a criança e o jovem tiverem para
experimentar e expressar seus
gostos, tanto melhor. A atriz Ales-
sandra Negrini. de 39 anos, teve
essa liberdade. Em sua família
não há nenhum ator, mas. quando
pequena, ela gostava de brincar de
teatrinho com os amigos. Na ju-
ventude, Alessandra cursou jorna-
lismo, logo abandonado, e fez
dois anos de ciências sociais na
Universidade de São Paulo. Lá. ao
estudar as teorias do sociólogo
alemão Max Weber (1864-1920),
decidiu, como ela mesma diz. ou-
vir seu coração: "Quando li o tex-
to de Weber sobre o desencanta-
mento do mundo, imediatamente
pensei: 'O que eu quero é encan-
tar!"'. Ressurgiu, assim, a menina
teatral. Alessandra largou a USP e
passou a se dedicar integralmente

O cérebro de um
recém-nascido é dotado
apenas da capacidade
de manter as funções vitais,
como o controle da
temperatura corporal e dos
batimentos cardíacos. Todas
as outras habilidades são
aprendidas - e o cérebro
precisa de treinamento para
desenvolvê-las. Conforme
a habilidade, há períodos
mais propícios para a sua
aquisição. Se bem
explorados, eles
potencializam na infância as
aptidões que podem fazer
toda a diferença no futuro

à arte dramática. O período na
universidade, contudo, não passou
em branco. "Ainda uso muito do
que aprendi na hora de compor os
personagens que interpreto", afir-
ma a atriz.

Sem ambiente favorável, não
há como as aptidões genéticas
florescerem — e, para ficar no
lugar-comum, também nesse
caso as exceções só confirmam a
regra! Conforme a área, existem
períodos na infância mais propí-
cios para dar início ao desenvol-
vimento de determinadas habili-
dades (veja o quadro). Mas se há
mais de uma aptidão, e com
graus de interesse semelhantes,
como reconhecer aquela a ser
levada em conta no momento de
cravar uma profissão? "Aí pode
entrar em cena o orientador, que
tenta aclarar o panorama para o
jovem. Os resultados, em geral,
são bons", diz Yvette Lehman.



uma

Text Box
COMO nasce uma vocação. Veja, São Paulo, ano 42, n. 45, p. 154-155, 11 nov. 2009.




