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Pesquisa é fundamental ao decidir a futura carreira 
 
Tão importante quanto escolher a casa própria ou o cônjuge, a escolha da carreira ainda é 
considerada por muitos um grande mistério e representa a primeira grande decisão da vida 
adulta. Mas especialistas afirmam que a tarefa pode não ser tão complicada, desde que a pessoa 
tome alguns cuidados. Antes de tudo, é preciso identificar as preferências no currículo escolar do 
ensino médio, o que ajuda a definir a área unive rsitária mais adequada. Buscar informações sobre 
cursos de graduação e o mercado de trabalho, seja na Internet ou nos meios de comunicação, 
também contribui. E se a dúvida persistir, um trabalho de orientação vocacional pode ser a 
solução. 
 
Uma das maneiras mais eficazes de acertar na escolha, segundo a consultora de RH da Manager, 
Patrícia Fadini, é avaliar, no decorrer do ensino médio, quais as disciplinas com as quais se têm 
afinidade. Assim, se português e literatura são as preferidas, talvez letras seja a escolha mais 
acertada. Ao contrário, se o aluno tem facilidade com a matemática e a física, a engenharia pode 
ser o melhor caminho. Quem gosta de biologia, pode arriscar a carreira médica, entre outras 
opções. 
 
Patrícia também sugere que os jovens pesquisem na Internet, nos sites de emprego e de 
empresas, para ver quais são as áreas que têm contratado mais pessoas. "De uns cinco anos para 
cá, os jovens vêm se dedicando mais ao aperfeiçoamento do currículo, estudando no exterior, 
fazendo cursos a todo mo mento. Estão pensando mais em adquirir status e subir na vida", 
acredita a psicóloga, afirmando que, no entanto, não se pode deixar os ideais de lado. 
 
Orientação vocacional ajuda a tirar dúvidas  
A história da carioca Geisa Carvalho dos Santos reforça a idéia de que os estudantes estão 
buscando mais a satisfação pessoal, ainda que a carreira escolhida não seja aquela sonhada pelos 
pais. Aos 16 anos, a jovem, que cursa o segundo ano do ensino médio, deixou falar mais alto o 
seu amor pelos bichos e pretende prestar o vestibular para medicina veterinária no ano que vem. 
A decisão, porém, não foi fácil. Precisou do empurrãozinho de uma orientação vocacional. 
 
- Minha mãe é pediatra e sonhava que seguisse a mesma carreira. Como eu sempre gostei de 
biologia, estava em dúvida entre medicina, veterinária e odontologia. Por isso, fiz o teste 
vocacional. Mesmo não tendo optado pela pediatria, tive apoio na decisão - alegra-se Geisa, que 
vive com três cachorros e já teve tartaruga, mico e aves. O sonho da jovem - que tem média 
nove em biologia - é estudar na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde, segundo ela, 
o curso é melhor. 
 
A frustração da escolha errada  
Ainda que os jovens de hoje sejam mais bem informados e seguros de si, o curso universitário 
pode não ser aquilo que se esperava. Dados de 2003 do Ministério da Educação apontam que 
30% dos alunos do ensino superior desistem da graduação escolhida inicialmente.  
 
Na Universidade de São Paulo (USP), a maior instituição de ensino pública da América Latina, 
22% dos alunos abandonam a faculdade porque descobrem que fizeram a escolha errada. Na 
Universidade de Brasília (UnB), uma das mais importantes do País, 42% dos estudantes deixam o 
ensino superior antes de conquistar o diploma. 
 
À frente do Serviço de Orientação Profissional da USP desde 1981, Yvette Lehman acredita que o 
alto índice de desistência nas universidades deve-se ao fato de que os jovens estão escolhendo as 
carreiras baseados mais na análise do mercado do que nas necessidades pessoais.  
Além disso, o paternalismo no ensino médio brasileiro desorienta o corpo discente, que começa a 
ter mais liberdade nessa etapa da vida.  



 
- A universidade requer auto-gerenciamento e essa liberdade gera confusão na cabeça do aluno 
novo. No terceiro ano de curso, um período crítico, um dos motivos da desistência é que acaba o 
ciclo básico, com as disciplinas mais abrangentes, e começa o ciclo profissional, mais difícil - 
acredita Yvette. Ela crê que o acesso à informação facilita a escolha da carreira, mas tem um lado 
negativo: "Existe, cada vez mais, uma negatividade no mundo do trabalho. O jovem fica ansioso 
com a carga horária cada vez maior, com os salários baixos e a falta de planos de carreira", 
completa.  
 
Formada em matemática pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e com pós-graduação 
em análise de sistemas, Vanira Cardoso Bontempo, de 40 anos, precisou de umas sessões de 
orientação de carreira, no ano passado, após 15 anos de trabalho como analista de sistemas. 
"Sempre gostei do meu trabalho, fiz o curso que eu queria e sou muito bem-sucedida na carreira. 
Mas percebi que seria mais feliz na área de humanas, lidando com pessoas", explica Vanira. Para 
realizar seu sonho, a profissional conta que está cursando psicopedagogia e pretende abrir um 
consultório em breve.  
 
Especialista na implantação de sistemas de Recursos Humanos em grandes empresas, a mineira 
foi convidada para trabalhar no Rio em 2002. O resultado dos testes de planejamento de carreira 
apontaram os cursos de psicologia e artes como sendo os mais adequados à personalidade de 
Vanira. A área de exatas ficou em terceiro lugar. Contente com as novas perspectivas, a 
profissional acredita não há hora certa para abraçar uma nova carreira. "Fiz a escolha certa no 
começo, mas percebi que queria experimentar uma nova carreira. Nunca é tarde para recomeçar", 
reforça Vanira. 
 
Influência da família pode prejudicar  
De acordo com o administrador de empresas e diretor da Agnis Recursos Humanos, Robson 
Castro, a maioria das pessoas que entra em crise na vida profissional alega que a insatisfação se 
deve à influência da família na escolha da carreira. "Muitas vezes, porém, a influência nem é tão 
direta. Quando um jovem percebe uma trajetória de sucesso da família, tende a julgar aquilo 
como o melhor caminho a seguir. Nem toda influência é negativa, mas pode atrapalhar", 
completa. 
 
Quando existe pressão por parte dos pais, a coisa muda de figura. Castro reforça a importância de 
a família deixar que os jovens tenham liberdade de escolha. Para os que sofrem a influência, ele 
sugere buscar informações sobre as profissões que agradam mais, incluindo no rol a sugerida 
pelos parentes. Freqüentar bons ambientes sociais, conversar com amigos e fazer esforço para 
obter um bom desempenho escolar também são medidas importantes para aqueles que não 
querem errar. 
 
- A pessoa tem que se conhecer por dentro, se entender. A partir daí, cria -se um perfil que vai 
ajudar na decisão. Quando existe dúvida, o ideal é procurar o auxílio de um especialista - comenta 
Castro, lembrando que a orientação vocacional tem como objetivo definir as carreiras mais 
adequadas de acordo com os talentos naturais e os traços de personalidade. Para o especialista, 
quem está em dúvida tende a optar pela área de humanas.  
 
Patrícia Fadini, da Manager, diz que, nos dias atuais, os jovens já não se deixam levar tanto pela 
influência dos pais. "Estão agindo mais por vontade própria e muitos optam por carreiras que não 
têm nada a ver com a profissão dos familiares", ratifica ela, lembrando que a procura por cursos 
menos tradicionais como moda, história e engenharia do meio ambiente, aumenta a cada ano.  
As carreiras mais procuradas hoje, completa, são aquelas ligadas a finanças e comércio, além de 
engenharia, marketing e psicologia. "Os salários são maiores e a possibilidade de ascensão dentro 
das empresas também", justifica. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10 e 11 abr. 2005, Carreiras, p. B-10 


