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Segurança ou

realização?

Carreira.
Importante é ser
honesto e seguir a
própria intuição

“Estava em
dúvida entre
veterinária,
gestão
ambiental,
direito e
música”

Uma dúvida que atravessa
gerações incomodava o então adolescente Gustavo Nogueira, hoje com 25 anos.
Como tantos outros jovens,
ele sonhava mudar o mundo. Mas chegava a hora de
cursar uma faculdade. O que
fazer? Escolher uma profissão segura, que garanta estabilidade financeira ou algo que traga satisfação?
“Estava em dúvida entre
veterinária, gestão ambiental, direito, música e psicologia”, relembra o jovem.
Mas a pressão familiar acabou se impondo, e a escolha foi pelo curso de administração, que sequer estava
em sua lista inicial.
O dilema entre fazer o
que traz prazer e o que gera
dinheiro pode remeter a outra questão. “Qual a chance de se obter sucesso sem
gostar do que se faz?”, questiona o psicoterapeuta, Leo
Fraiman, especialista em
Psicologia Educacional pela USP. Para ele, se não for
por vocação, passar oito ou
mais horas diárias se dedicando à sua carreira, será
um sofrimento.
Foi o que aconteceu com
Nogueira. Os seis anos de
estudos apontaram que seu
talento estava fora da sala
de aula. “Passava mais tempo no bar tocando violão”,
diz Nogueira. Depois de formado, o jovem foi trabalhar
em uma agência bancária,
mas não era o que queria.
“No início me sentia mal
naquele mundo corporativo, competitivo, cheguei até
a chorar.”
Mudança de rumo
Tal como na escola, durante o expediente no banco,
o rapaz conta que aproveitava para escrever música e compor arranjos. “Era
muito espontâneo, a inspiração surgia mesmo no
meio das turbulências do
mercado financeiro, coisas
que clientes contavam viravam letras.”
“O jovem deve escolher
aquilo que lhe traz significado, que faz brilhar o
olho, que lhe traz paixão,
segurança, sentido, paz”,
recomenda Fraiman. O gos-
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toso é trabalhar com algo
que você possa dizer “nossa, isso eu faria até sem
ganhar dinheiro”, diz o
especialista.
E foi um estalo semelhante a este pensamento que despertou Nogueira. Após participar de um
curso de teatro direcionado para a questão vocacional sentiu o estalo apontando para uma mudança
de rumo. “Percebi que minha vocação era ser artista”, diz o jovem. Desde que

saiu do banco, no final do
ano passado, Nogueira sobrevive de seu trabalho
com a música. E não se arrepende. “Tenho tocado
em bares, nas ruas, em metrôs, e estou gravando meu
primeiro single em estúdio”, conta. E a canção, ele
garante, foi inspirada nos
relacionamentos que viveu
no banco.
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