
Estudos Narrativos – Rodrigo Mutuca 

VOCÊ, DO FUTURO. 

História base: 

Este tema é dos mais desafiantes e difíceis. Você deverá escrever uma carta do futuro para agora. 

Sim, imagine que você seja uma pessoa de meia-idade – como eu, por exemplo – que, após refletir sobre a vida, teve 

a rara oportunidade de escrever uma carta quando você ainda era um[a] adolescente de __ anos. O que o seu eu do 

futuro teria a dizer para o seu eu do presente? A seguir lhe darei algumas dicas de como compor essa situação. 

O que você quer ser? / Onde você quer estar? / Como você quer chegar lá? 

Meu plano A, é que aos  

20 

anos eu seja [1] Além disso, se der tudo certo, estarei vivendo em  [2] 

25 

30 

40 

50 

 

[1] Preencha este campo com a profissão que você deseja desempenhar.
1
 

[2] Preencha este campo com a cidade / estado / país onde você deseja morar. 
2
 

 

Para chegar lá, eu preciso  [3] Meu plano B, caso necessário é [4] 

 

[3] Descreva aqui o percurso que você considera adequado para realizar o seu sonho, de preferência indicando com 

quantos anos você pretende cumprir cada uma dessas atividades.
3
 

[4] Indique aqui ou uma profissão alternativa ou um percurso alternativo. 

 

Mas... 

Infelizmente algo deu errado: 

Não foi possível cumprir com o plano A 

Não foi possível cumprir nem com o plano A nem com o plano B 

Você cumpriu com o plano A, mas ele não lhe trouxe felicidade. 

Você cumpriu com o plano B, mas ele não lhe trouxe felicidade. 

Você deixou de cumprir o plano C, mas percebeu que ele sim lhe traria felicidade. 

 

- Poxa, professor, me deixa ser feliz... 

Ei, calma lá! Você já deve ter ouvido diversas vezes pessoas da minha idade dizerem “Ah, se eu 

tivesse a maturidade de agora naquela época...”. Sem dúvida alguma conseguiríamos evitar alguns erros caso 

fôssemos bem aconselhados no momento certo. E que melhor para te aconselhar do que o seu próprio eu do futuro? 

Quem melhor entende seus desejos, seus sonhos e suas angústias? 

Então... 

Faça de conta que você tem ___ anos e esteja escrevendo uma carta (amigável ou revoltada) para o 

seu eu de agora. De onde você está escrevendo? Onde você trabalha? Você é feliz? Você tem filhos? Quais foram 

seus principais acertos – e erros? Qual foi a melhor experiência de vida que você já teve? (será que vale a pena dar 

spoiller?) Não é necessário contar tudo isso nessa carta, aliás você decide o que é importante contar. Você decide se 

o seu eu do futuro quer ou não te ajudar. 

                                                           
1
 Médica, advogado, engenheira, administrador, atriz, músico, artista plástica, professor etc. 

2
 Metrópole, cidade média do interior, cidade pequena, litoral, campo, lugar mais frio, lugar mais quente, Estados 

Unidos, América Latina, Europa, África, Ásia, Oceania, no meio do oceano etc. 
3
 Faculdade, curso extra, estágio, pós-graduação, mochilão pelo Brasil, mochilão pelo exterior, casamento, 

solteirice, empreendimento, emprego fixo, vida regrada, aventuras, extroversão, introspecção etc. 


