
"Desprezados" oferecem boas perspectivas 
Mariana Begel  
 
Cursos pouco procurados em vestibulares, como filosofia e matemática, abrem vasto campo de 
trabalho 
 
Tente contabilizar todas as respostas que já ouviu para a pergunta "o que você quer ser quando 
crescer?" Entre as opções, houve algum "filósofo", "cientista social" ou "bibliotecário"? A resposta 
provavelmente é "não". 
 
Prova disso é a baixa procura por esses cursos em algumas das principais universidades do país -
como na USP, que encerra as inscrições para o seu vestibular no próximo domingo. Essas 
habilitações, além de outras, como letras e matemática, fazem parte das opções em que a disputa 
pela vaga é relativamente fácil. 
 
No entanto, de acordo com especialistas, profissionais dessas áreas e coordenadores dos cursos, 
tais carreiras reservam boas oportunidades ainda pouco exploradas no mercado de trabalho. 
"A garotada tem uma visão muito estreita das possibilidades futuras de ocupação profissional", 
opina a orientadora de carreira Fátima Sousa Trindade. "Com todas as mudanças da globalização 
e da tecnologia, a forma de atuação está mudando, e áreas aparentemente deixadas de lado vêm 
ganhando cada vez mais espaço no mercado", ressalta. 
"O que acaba interferindo é a pressão familiar para o jovem seguir um modelo clássico de 
carreira. Essa influência reduz as possibilidades", explica Roberto Nasser, orientador profissional 
do Colégio Bandeirantes, em que 70% dos alunos optam por medicina, engenharia, direito ou 
administração. Na USP, esses quatro cursos -entre 150 existentes- concentraram, em 2004, um 
terço dos 143 mil inscritos ao vestibular. 
 
Calculistas 
 
O segredo para destacar-se, dizem os consultores, é a especialização em áreas em que a 
demanda por expertise não é atendida. 
Foi o que fez o matemático Tadeu Aparecido da Ponte, 26. Coordenador de apoio ao ensino do 
Ibmec São Paulo, Ponte une exatas e humanas ao realizar um trabalho ligado à área de recursos 
humanos da faculdade, além de ser responsável por desenvolver as práticas de ensino da escola, 
que é voltada a negócios. 
 
"Não vejo matemáticos sem opção de trabalho. Já recebi diversos convites para trabalhar em 
consultorias e em bancos", afirma Ponte, que calcula em R$ 5.000 a média salarial do graduado 
com cinco anos de experiência. 
De acordo com Flávio Coelho, chefe do Departamento de Matemática do IME-USP (Instituto de 
Matemática e Estatística), o mercado financeiro tem requisitado profissionais com essa formação. 
"Mesmo que precisem ser treinados para atuar nessa área, as empresas dão preferência ao 
conhecimento lógico que possuem." 
 
Coelho cita outras oportunidades menos conhecidas, como a área médica. "Qualquer função que 
envolva cálculos complexos pode precisar de um matemático, como em aparelhagem de 
tomografia. O mercado de computação também é um bom filão", conclui. 
 
Coordenador de projetos de sistemas na Accenture, o matemático Aldo Wojciechowski, 34, faz 
coro. "O curso dá a base; cabe ao profissional especializar-se." 

 
 
 
 
 



Leia Mais 
 
Profissional une útil ao agradável 
Colaboração para a Folha 
 
Depois de passar um tempo atuando no meio acadêmico, a bibliotecária Cláudia Tarpani, 41, 
passou alguns anos trabalhando para laboratórios farmacêuticos, sempre mantendo-se fiel a sua 
profissão e procurando outras possibilidades de atuação. 
Como gostava também de decoração, acabou fazendo um curso de especialização na área e criou 
a Bibliodesign, uma empresa que une suas duas habilidades: a formação em biblioteconomia e o 
curso de projeção de interiores. 
 
"Meus amigos sempre comentam que nunca imaginaram que um bibliotecário pudesse ser 
empreendedor", lembra. A idéia de criar produtos para amantes da leitura, concebendo móveis 
para seus clientes, serviu como um incentivo para a bibliotecária. A empresa oferece desde 
grandes estantes e revisteiros até marcadores e aparadores de livros. "Além do conteúdo, temos 
que aprender a valorizar a forma." 
 
Além da Bibliodesign, Tarpani dedica seu tempo a finalizar o livro que deve publicar no segundo 
semestre de 2006 com o título "Trabalho Autônomo do Bibliotecário: Manual de Orientações". 
 
A profissional diz acreditar que associar a carreira ao meio acadêmico já é coisa do passado e que, 
nos últimos tempos, cresceu muito a procura por especialistas em informação nos meios 
empresarial e social (ONGs). "Há muita coisa que pode ser feita na área, desde consultoria até a 
prestação de serviços para empresas que não tenham a informação como produto final", 
complementa.  

 
 
Leia Mais 
 
Clínica é alternativa para filósofos 
Colaboração para a Folha 
 
Autora de três livros, a filósofa Monica Aiub, 38, encontrou um novo filão na área: a pouco 
conhecida filosofia clínica, na qual o profissional atua de forma semelhante a um psicólogo. "No 
início, era estranho porque o conceito que eu tinha de terapia era o de propor algo a uma 
pessoa", diz. 
 
A idéia de sentar com o partilhante (como são chamados os pacientes) para ajudar na tomada de 
decisões só começou a soar normal quando Aiub passou por uma filósofa clínica. "Nesse 
momento, eu percebi que o método realmente funcionava", lembra. 
 
Aiub afirma que muitas das dificuldades em sala de aula podem ser trabalhadas usando o 
conhecimento dessa especialização. "Trata-se de uma proposta de consultoria educacional usando 
a filosofia como ferramenta", diz a especialista, que também é professora. 
 
Presidente da Associação Paulista de Filosofia Clínica desde sua fundação, em 1999, Aiub diz que 
não existe ampla divulgação da especialização em razão da falta de profissionais, que, segundo 
ela, são apenas três em São Paulo. 
 
"Como somos poucos, se fizermos propaganda, não teremos como atender toda a demanda", 
justifica. Por enquanto, a indicação dos pacientes é a maneira de adquirir novos partilhantes. 
No próximo semestre, dez novos filósofos clínicos, que atuam no momento como estagiários, 
entrarão no mercado de trabalho. Para especializar-se nessa área, são necessários pelo menos 
dois anos de estudos teóricos seguidos de estágio supervisionado.  



 
 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 11 set. 2005, Empregos, p. 2. 
 
 


