Objetivo identificar os elementos do planejamento de carreira através do exemplo de uma fábula.
Palavras-chave carreira, planejamento, fábula.
Tempo estimado 7 minutos

Pinóquio não é só o nariz
José Wilson Falcão
Historiador e Professor

Você vai ler:
A fábula do Pinóquio e o planejamento de
carreira.
Os desafios que todos enfrentamos para
atingir nossos objetivos.
A vida oferece oportunidades inesgotáveis.

Q

uem não conhece a encantadora fábula do carpinteiro
Gepeto e da sua mais famosa criação de madeira, o boneco
Pinóquio. É um dos contos favoritos das crianças de várias
gerações. O seu criador, Carlo Collodi, deve ter sido iluminado
para inventar uma situação de magia e humor. É só lembrar
do nariz de Pinóquio que cresce a cada mentira contada.
O conto é cheio de aventuras mágicas, vividas ao lado do seu
inseparável tutor: o Grilo Falante. Em sua trajetória, está a
busca pela transformação para se tornar um menino de
verdade, com todos os seus atropelos no caminho e a incrível
superação diante das mais diversas situações desfavoráveis.

Carlo Collodi,
pseudônimo de Carlo
Lorenzini (1826-1890),
foi um jornalista e
escritor italiano do
século XIX. Sua obraprima foi publicada
originalmente em
capítulos num jornal
para crianças, que ele
mesmo criou em 1881.

Essa lição nos toca como pessoas. Enfrentar desafios no limite do
impossível. Não é todo dia que um boneco de madeira se
transforma em gente. Vamos tentar armar a equação dessa
aventura. É isso mesmo, vamos armar a equação da busca e
superação do nosso amigo de madeira. E depois substituir a sua
luta pela nossa. Afinal, no mundo real também passamos por
provações, assumimos ou fugimos de responsabilidades,
caminhamos da imperfeição para a busca de solução,
competência e felicidade.
Pinóquio teve que enfrentar diversos desafios para chegar ao seu
objetivo.
O que ele é e precisou DESCARTAR:
- Mentira.
- Desobediência.
- Preguiça.
- Ingenuidade.
O que ele precisa ADQUIRIR, SER e FAZER:
- Responsabilidade.
- Bondade.
- Conhecimento.
- Sabedoria.
Para isso, ele precisou enfrentar obstáculos (a Raposa e o Gato),
mas contou com ajudantes muito especiais (a Fada e o Grilo
Falante). Tudo isso com um único objetivo muito claro e
permanente: torna-se um menino de verdade.
Agora substitua esses itens por sua situação real de vida.
Primeiro, liste o que você precisa descartar. Depois anote as
qualidades que você deve desenvolver ou buscar. Perceba os
obstáculos para isso. Por último, identifique toda ajuda que puder
contar para reforçar sua luta em prol das suas conquistas.
Escreva em letras maiores seu objetivo, se possível, em apenas
uma frase.
Faça isso como se fosse uma brincadeira ou um passatempo que
lhe traga algum tipo de prazer. E não esqueça: seja sincero
consigo mesmo. Depois, apenas acompanhe seu progresso como
se fora uma jornada, passo a passo. Afinal os contos de fadas
serão eternos enquanto nos ensinar a arte e a beleza de
experimentar as inesgotáveis possibilidades da vida!

Lembre-se:

E você...

A fábula do Pinóquio ensina algo muito além
da mentira.
Qualquer pessoa precisa enfrentar e superar
seus desafios.

Já descartou tudo aquilo de que não precisa?
O que você ainda precisa adquirir, ser ou
fazer?
Qual é o seu objetivo profissional?

Há sempre alguém disposto a lhe ajudar para
atingir seus objetivos.

??

Quem pode lhe ajudar?
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