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Introdução: Os modelos educacionais exercidos pelas escolas atuais tem sido cada vez mais objeto de
discussão, levando se em conta que os alunos não conseguem decidir a profissão a seguir quando saem do
âmbito escolar. Os professores devem ter consciência de que o aluno é um ser com capacidades intelectuais,
afetivas e culturais, portanto não devem aplicar somente os conteúdos e esquecerem a formação social e
humana dos alunos. Objetivo: Investigar o pensamento e as ideias do filósofo Dermeval Saviani e do
educador Rubem Alves sobre um sistema educacional organizado com vários elementos necessários e eficaz
para que os estudantes encontrem a sua vocação.Metodologia: Utilizou-se de uma pesquisa bibliográfica
exploratória,em função das principais idéias de Rubem Alves e Dermeval Saviani,onde foi feito um trabalho
analisando as dificuldades dos alunos para decidirem sua vocação, e buscou se priorizar a contribuição de
um bom profissional dentro deste modelo imposto centrada nas ideias que os dois teóricos em questão tem
sobre um sistema educacional.Resultados: Ficou evidenciado a importância da vocação, e como se deve
funcionar um sistema educacional que qualifiquem seus alunos para que estes atuem na área que realmente
gostam, e posteriormente se tonem profissionais qualificados e acima de tudo motivados.Conclusão:
Conclui-se que o sistema educacional montado a partir das ideias de Dermeval Saviani e Rubem Alves
prioriza um bom ensino ,onde se tenham profissionais capacitados e apaixonados pelo que fazem, pois uma
das maiores dificuldades hoje enfrentadas na sociedade de ensino é conseguir transmitir aos alunos um
ensino de qualidade que os capacite para o mercado de trabalho. Para que esse sistema possa ser realmente
implantado, será preciso muitas mudanças, é necessário que haja uma ampla contribuição e interação da
família com o âmbito escolar, pois os pais também devem contribuir e auxiliar para a formação acadêmica
de seus filhos.

