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Divulgação

A escolha da profissão
Uma análise do Censo de 2000 do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) feita pelo Observatório
Universitário indicou a correlação entre a profissão exer-
cida e o curso superior realizado pelos profissionais. En-
quanto 70% dos dentistas, 75% dos médicos e 84% dos
enfermeiros trabalham na mesma área em que se forma-
ram, apenas 10% dos economistas e biólogos e 1% dos
geógrafos segue pelo mesmo caminho.

Um exame atento de outras profissões ainda nos in-
dicará que apenas um em cada quatro publicitários,
um em cada três engenheiros e um em cada dois ad-
ministradores faz carreira a partir do título que esco-
lheu e perseguiu.

Há quem defenda a tese de que adolescentes são muito
imaturos para optar por uma determinada carreira. Isso
me remete a reis e monarcas que com idade igual ou infe-
rior ocupavam o trono de suas nações à frente de grandes
responsabilidades, diante de uma expectativa de vida da
ordem de apenas 30 anos...

O que falta aos nossos jovens é preparo. Um apare-
lhamento que deveria ser ministrado desde o ensino
fundamental por meio de disciplinas e experiências ali-
nhadas com a realidade, promovendo um aprendizado
prazeroso e útil, despertando talentos e desenvolvendo

competências. Um
ensino capaz de ins-
pirar e despertar vo-
cações. Ensino pos-
sível, porém distan-
te, graças à falta de
infraestrutura das
instituições, pro-
gramas curriculares
anacrônicos e, em
especial, desqualifi-
cação dos professo-
res nas escolas.

Em vez disso, aqui
no Brasil assistimos a
estudantes com 17
anos de idade, 11 de-
les ou mais na esco-
la, que às vésperas
de ingressar no en-

sino superior sequer conseguem escolher entre psicolo-
gia e comunicação social, entre arquitetura e educação
física, entre veterinária e direito.

A escola e a família devem propiciar ao aluno cami-
nhos para o autoconhecimento e descoberta da própria
personalidade e identidade. Fornecer informações
qualificadas e estimular a reflexão, exercendo o míni-
mo de influência possível. Muitos são os que direcio-
nam suas carreiras para atender às expectativas dos
pais, aos apelos da mídia e da moda, à busca do status e
do sucesso financeiro, em detrimento da autorrealiza-
ção pessoal e profissional. E acabam por investir tempo
e grandes somas de dinheiro numa formação que não
trará retorno para si ou para a sociedade.

Orientação vocacional não se resume aos testes de ap-
tidão e questionários. Envolve conhecer as diversas pro-
fissões na teoria e na prática. Permitir aos estudantes vi-
sitarem ambientes de trabalho e ouvirem relatos de pro-
fissionais sobre os objetivos, riscos, desafios e recom-
pensas das diversas carreiras. Tomar contato com acer-
tos e erros, pessoas bem sucedidas e que fracassaram.
Provocar o interesse e, depois, a paixão por um ofício.

Precisamos voltar a perguntar aos nossos filhos: “O
que você vai ser quando crescer?” A magia desta inda-
gação é que dentro dela residem os sonhos e a capaci-
dade de vislumbrar o futuro. Aliás, talvez também de-
vamos colocar esta questão para nós mesmos, pais e
educadores. ■
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Apesar de registrar melhora
na educação, o Brasil segue
entre os piores colocados em
ranking internacional de ensino.
O país ficou com a 53ª colocação
entre 65 países no Programa
Internacional de Avaliação
de Alunos (Pisa), elaborado
pela Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE).

OS DADOS BRASILEIROS

1.
Brasil está entre os
piores em educação

Segundo estudo do Ipea
(Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada), 93% dos
analfabetos brasileiros estão
concentrados na faixa de renda
de até dois salários mínimos.
Conforme a renda aumenta,
menor é a taxa de analfabetos
na população. No grupo
com ganhos que superam
cinco salários mínimos
o índice fica em 0,3%.

2.
Analfabetismo se concentra
entre os mais pobres

Dados apontam que Brasil
não irá chegar à taxa de
6,7% de analfabetismo

até 2015, conforme
prevê meta da ONU
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