
 

Roberto de Albuquerque Cezar 

 
Bom dia, meus queridos amigos! Uma ótima quarta-feira para 

você e todos os seus. A sabedoria de Deus é infinita e inescrutável. Não é 
limitada e não temos como questioná-la. Ele tem um plano para nossa vida 
que não começou ao nascermos ou quando alguém nos falou de Jesus. Quando 
ainda éramos informes, Deus já nos conhecia. 

 
Passamos pela meninice, adolescência, nos tornamos adultos e o 

Senhor não nos deixou a sós um segundo sequer, até mesmo se uma mãe se 
esquecesse do seu filho, todavia o nosso Criador não esqueceria. Em Isaías 
encontramos uma expressão linda desse tão amoroso cuidado: "Vê, nas 
palmas das minhas mãos te gravei;" (Isaías 49: 15-16) 

  
Nós, embora feitos a imagem e semelhança dEle, somos 

diferentes. Somos limitados e nossa sabedoria, se é que assim podemos 
chamá-la, é suscetível de ser influenciada por aquilo que nos certa. Acumulo 
de conhecimentos não significa sabedoria; é possível ter muito conhecimento 
e nenhuma sabedoria. 

  
Raquel é uma jovem que acabou de concluir o ensino médio. 

Tem pouco mais de 18 anos, e sempre foi uma aluna dedicada nos seus 
estudos. Raquel tem muito conhecimento, mas pouquíssima experiência de 
vida. É para ela chegada a hora de fazer o exame para um curso superior 
(vestibular ou ENEM). Qual a profissão que deve escolher? Como tomar uma 
decisão dessa com sabedoria? 

  
Não tenho dúvida que Deus tem um plano para Raquel e se ela 

depositar esses questionamentos aos pés do Senhor, Ele lhe dará sabedoria 
para discernir a profissão que se adequa a sua forma de ser, as suas 
habilidades e características pessoais.  

 
Os pais dessa jovem, contudo, já sabem o que ela deve seguir. 

Seus colegas de escola, também já têm uma opinião das profissões 
financeiramente compensadoras. As pesquisas de mercado sinalizam quais 
profissionais as empresas almejam contratar e melhor remunerar. São essas as 
pressões que essa jovem terá que administrar para escolher aquilo que deseja 
seguir. 
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O escritor Rubem Alves, no escrito "Muito cedo para decidir", 

procurou orientar a Raquel em como administrar tais conflitos. Vamos ler?  
  

MUITO CEDO PARA DECIDIR  
Rubem Alves  
  
Gandhi se casou menino. Foi casado menino. O contrato, foram 

os grandes que assinaram. Os dois nem sabiam direito o que estava 
acontecendo, ainda não haviam completado 10 anos de idade, estavam 
interessados em brincar.  

 
Ninguém era culpado: todo mundo estava sendo levado de roldão 

pelas engrenagens dessa máquina chamada sociedade, que tudo ignora sobre 
a felicidade e vai moendo as pessoas nos seus dentes.  

  
Os dois passaram o resto da vida se arrastando, pesos enormes, 

cada um fazendo a infelicidade do outro. 
  
Está chegando para muitos o momento terrível do vestibular, 

quando vão ser obrigados por uma máquina, do mesmo jeito como o foram 
Gandhi e Casturbai (era esse o nome da menina), a escrever num espaço em 
branco o nome da profissão que vão ter. 

 
Do mesmo jeito não: a situação é muito mais grave. Porque casar 

e descasar são coisas que se resolvem rápido. Às vezes, antes de se descasar 
de uma ou de um, a pessoa já está com uma outra ou um outro. Mas, com a 
profissão não tem jeito de fazer assim. Para casar, basta amar. 

   
Mas na profissão, além de amar tem de saber. E o saber leva 

tempo para crescer. 
  
A dor que os adolescentes enfrentam agora é que, na verdade, 

eles não têm condições de saber o que é que eles amam. Mas a máquina os 
obriga a tomar uma decisão para o resto da vida, mesmo sem saber. 

  
Saber que a gente gosta disso e gosta daquilo é fácil. O difícil é 

saber qual, dentre todas, é aquela de que a gente gosta supremamente. Pois, 
por causa dela, todas as outras terão de ser abandonadas. A isso que se dá o 
nome de "vocação"; que vem do latim, vocare, que quer dizer "chamar". É um 
chamado, que vem de dentro da gente, o sentimento de que existe alguma 
coisa bela, bonita e verdadeira à qual a gente deseja entregar a vida. 

  
Entregar-se a uma profissão é igual a entrar para uma ordem 

religiosa. Os religiosos, por amor a Deus, fazem votos de castidade, pobreza e 
obediência. Pois, no momento em que você escrever a palavra fatídica no 
espaço em branco, você estará fazendo também os seus votos de dedicação 
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total á sua ordem. Cada profissão é uma ordem religiosa, com seus papas, 
bispos, catecismos, pecados e inquisições. 

 
Se você disser que a decisão não é tão séria assim, que o que 

está em jogo é só o aprendizado de um ofício para se ganhar a vida e, 
possivelmente, ficar rico, eu posso até dizer: "Tudo bem! Só que fico com dó 
de você! Pois não existe coisa mais chata que trabalhar só para ganhar 
dinheiro."  

 
É o mesmo que dizer que, no casamento, amar não importa. Que 

o que importa é se o marido — ou a mulher — é rico. Imagine-se agora, nessa 
situação: você é casado ou casada, não gosta do marido ou da mulher, mas é 
obrigado a, diariamente, fazer carinho, agradar e fazer amor. Pode existir 
coisa mais terrível que isso? Pois é a isso que está obrigada uma pessoa, 
casada com uma profissão sem gostar dela. A situação é mais terrível que no 
casamento, pois no casamento sempre existe o recurso de umas infidelidades 
marginais. Mas o profissional, pobrezinho, gozará do seu direito de 
infidelidade com que outra profissão?  

 
Não fique muito feliz se o seu filho já tem ideias claras sobre o 

assunto. Isso não é sinal de superioridade. Significa, apenas, que na mesa dele 
há um prato só. Se ele só tem nabos cozidos para comer, é claro que a 
decisão já está feita: comerá nabos cozidos e engordará com eles. A dor e a 
indecisão vêm quando há muitos pratos sobre a mesa e só se pode escolher 
um. 

  
Um conselho aos pais e aos adolescentes: não levem muito a 

sério esse ato de colocar a profissão naquele lugar terrível. Aceitem que é 
muito cedo para uma decisão tão grave.  

  
Considerem que é possível que vocês, daqui a um ou dois anos, 

mudem de ideia. Eu mudei de ideia várias vezes, o que me fez muito bem. Se 
for necessário, comecem de novo. Não há pressa. Que diferença faz receber o 
diploma um ano antes ou um ano depois? 

  
Em tudo isso o que causa a maior ansiedade não é nada sério: é 

aquela sensação boba que domina pais e filhos de que a vida é uma corrida e 
que é preciso sair correndo na frente para ganhar. Dá uma aflição danada ver 
os outros começando a corrida, enquanto a gente fica para trás. 

  
Mas a vida não é uma corrida em linha reta. Quando se começa a 

correr na direção errada, quanto mais rápido for o corredor, mais longe ele 
ficará do ponto de chegada. 

  
Lembrem-se daquele maravilhoso aforismo de T. S. Eliot: "Num 

país de fugitivos os que andam na direção contrária parecem estar fugindo."  
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Assim, Raquel, não se aflija. A vida é uma ciranda com muitos 
começos.  

 
Coloque lá a profissão que você julgar a mais de acordo com o 

seu coração, sabendo que nada é definitivo. Nem o casamento. Nem a 
profissão. E nem a própria vida...  

 
O escritor responde a uma estudante angustiada e dá aos pais 

motivos para meditarem sobre a escolha da profissão.  
 
O texto acima foi extraído do livro "Estórias de quem gosta de 

ensinar — O fim dos Vestibulares", editora Ars Poetica — São Paulo, 1995, 
pág. 31.  

 
 


