O QUE VOCÊ QUER SER QUANDO CRESCER?
Esta pergunta permeia a conversa de adultos com as crianças, geralmente,
quando estas iniciam a fase escolar ou mesmo em tenra idade.
As crianças vão se adaptando aos novos ambientes, no caso escolar, e elas
são convidadas a pensar no futuro e, inevitavelmente, esta pergunta é feita.
Uma pergunta, muitas vezes, sem sentido no início do convívio social, mas que
leva a criança a falar dos sonhos, das possibilidades e das possíveis
conquistas.
Hoje, esta mesma pergunta é resgatada sob uma ótica profissional em vários
momentos da vida, e é considerada muito importante para nortear a carreira
das pessoas em seus diversos ângulos.
Faço esta pergunta aos estudantes em fase de escolha da opção do curso para
o vestibular, para os jovens executivos que estão revendo suas opções no
trabalho, para executivos seniores que pensam em dar um novo rumo à vida,
para aqueles com larga experiência de vida e profissão e que estão iniciando
uma nova fase e, também, para aqueles que nunca quiseram exercer qualquer
atividade.
Quando você faz esta pergunta às crianças, muitas vezes, elas respondem de
forma rápida e sem crítica. No entanto, para os jovens em fase pré-vestibular
ou mesmo para os profissionais mais experientes, a resposta vem de forma
diferente, carregada de “não sei”, “estou em dúvida”, “não parei para pensar”,
“um dia pensarei nisso”...
Enfim, resposta que, talvez, nunca possa ser respondida se não for encarada
com a seriedade que merece.
Para os jovens em fase pré-vestibular esta é uma pergunta que deve ser feita,
pelo menos, antes das provas e respondida com carinho, propósito e sentido.
Para responder a esta pergunta devemos incluir nossos sonhos, um pouco de
ambição e um forte propósito para a execução. Este é um tripé que funciona
para aqueles que querem construir uma história e crescer nela.
Vamos lá: O que você quer ser quando crescer? Outras versões para esta
pergunta e que devem permear nossos questionamentos são: Onde quero
empregar meu tempo nos próximos anos?
Uma forma de começar a pensar nesta questão é responder também,
anteriormente, as seguintes perguntas:
1. Sou bom em que?
2. Onde minhas habilidades podem ser empregadas no futuro?
3. No que quero empregar meu tempo?
4. Quero ficar em grandes centros ou ir para o interior?
5. Quero morar no Brasil ou fora dele?
6. Que história desejo construir?
7. Quero ser famoso?
8. Quero ter sossego e uma vida mais tranquila?
Não sei você, mas estas são perguntas que norteiam a vida daqueles
que querem fazer a diferença, não apenas para os outros, mas para si
mesmos.
Se você chegou até aqui, neste artigo, responda estas perguntas, pois

pode ser o início de sua caminhada.
Até a próxima!
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