Da roça para o mundo

O homem que não abre a sua mente
para andar com seus próprios pés,
vai ser escravo da verdade dos outros.
Alailson Carvalho de Fraga
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Palavras do autor

P

rimeiramente quero dizer-lhe obrigado, e segundo parabenizá-lo, pois, se está lendo este livro é porque tem sede de
conhecimento, está em busca de aprender.
Fui impulsionado a escrever este meu primeiro livro por
um desejo profundo em minha alma de compartilhar com todas
as pessoas o que venho aprendendo ao longo dos anos e ajudar,
quantas pessoas eu puder a mudarem suas vidas e realizarem
seus sonhos.
Se você tem sonhos, com certeza este livro foi escrito para
você!
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Prefácio

F

oi em 2011 que tive a oportunidade de conhecer uma pessoa
simples, mas de uma capacidade extraordinária, capaz de
superar diversos obstáculos em sua vida até o momento de
ter realmente sucesso naquilo que faz. Aprendeu com a dor, a
superar cada barreira que surgia a cada passo.
Com sonhos ousados e nutridos diariamente, soube
aproveitar cada oportunidade que a vida lhe deu. Desde então,
pude acompanhar de perto a sua história, projetos, objetivos
e sonhos.
Acredito que o maior legado que alguém pode deixar nesse
mundo é transformar seu conhecimento em algo que possa ser
compartilhado, com seus filhos e futuras gerações. Isso pode
ser imortalizado e perpetuado por incontáveis anos.
E ainda tão importante é saber que o conteúdo dessa história
foi disponibilizado a outras pessoas, ao longo dessas páginas
onde podemos entender que o sucesso embora não tenha uma
fórmula, ele deixa rastros. E quando conhecemos o caminho
de alguém que trilhou esse caminho, podemos dar os mesmos
passos imediatamente em busca daquilo que queremos.
Um conjunto de conhecimentos, sintetizados para inspirar
o leitor a acreditar em seu potencial, na sua capacidade de
realização, especialmente quando entendemos que aquilo que
nos impede pode ser derrubado vendo a história de alguém
que lutou contra as adversidades e superou tudo aquilo que
o impedia.
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Neste livro o autor fala exatamente como ele ultrapassou
barreiras, abriu mão das desculpas e seguiu rumo a seus
sonhos. Uma jornada que nos inspira através de um mundo de
possibilidades a nossa volta, rumo a nossos maiores objetivos.
Williams Wesley Reis Santos

Coach, Treinador e Palestrante

P

rezado amigo, Alaílson, em tempo, oferto a minha singela
contribuição à sua estimada obra.
Fiz, tão somente, pequenas sugestões, com o objetivo de
aprimorar a sua bela escrita.
Desde já, saiba que li atentamente todo o seu livro e digolhe: parabéns por sua história. Vi muita superação, dedicação e,
principalmente, confiança de que tudo iria dar certo.
Aprendi várias lições: liderança, humildade, gratidão e
benevolência.
Eu, acredito, pratico várias desses pormenores em meu diaa-dia. Busco, incessantemente, o aprimoramento. A cada dia,
procuro ser melhor que antes.
Desejo-lhe muita sorte. Com certeza, sua obra será muito bem
aceita e, com certeza, terá o condão de modificar vidas, alterando
muitas histórias, para promover o bem-estar das pessoas.
Rodrigo Freire de Amorim

Advogado, OAB/SE 6.764; Assessor Técnico de Conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado de Sergipe; Parecerista; Especialista em Direito Processual
Civil; Especialista em Direito do Estado/Direito Público; Membro da Comissão
que definiu a Presidência da OAB/SE para o triênio 2016/2018; Ex-membro
da Comissão de Direito Administrativo e Controle da Administração Pública
da OAB/SE; Membro da Academia Lagartense de Letras; Acadêmico do Curso
de Letras da Universidade Federal de Sergipe - UFS; Ex-Presidente do Conselho
de Segurança Alimentar e Nutricional do Município de Lagarto; Colunista
Social; Consultor Jurídico; Palestrante; Autor de livros e artigos jurídicos.
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Introdução

E

u sou Alaílson Carvalho da Fraga, natural da cidade de
Lagarto/SE.
Atualmente tenho 39 anos e sou muito conhecido em minha
região também como Alaílson Corretor, devido ao trabalho
desenvolvido no segmento de imóveis.
Quando eu tinha quatro anos, meus pais venderam cinco
tarefas de terra em um povoado conhecido por Gameleiro,
Lagarto/SE e compraram quarenta tarefas em um povoado na
cidade Rio Real/BA, onde fomos morar.
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Pessoa simples de origens humildes e que aprendeu muito
cedo a lutar pelos sonhos. Desistir era a última coisa que
passava em minha mente.
De cada passo que dei em minha vida, trago lições aprendidas.
Nada foi em vão, e nada é em vão.
Um homem nunca deve esquecer-se de onde veio. E minha
infância, adolescência e parte da juventude foi trabalhando
na roça. Trabalhava pela manhã e estudava à tarde. Naquela
época não existia transporte escolar e eu caminhava 4 km até
chegar à escola na cidade. Foi uma enorme alegria o dia em que
consegui, à custa de muito trabalho, comprar a minha bicicleta
para não mais ir a pé para o colégio.
Plantei uma roça de macaxeira para vender aos sábados na
feira. Também vendia tudo o que eu pudesse comprar para
revender como: maracujá, quiabo e etc, para poder juntar o
dinheiro da compra de minha primeira conquista com o meu
trabalho: uma bicicleta.
Depois, aos domingos,
passei também a vender
os geladinhos que a minha
mãe fazia. Eu enchia uma
caixa de isopor, amarrava
no bagajeiro da bicicleta e ia
vender nos campos de futebol
que existiam por lá. Sempre
batalhei para ter o meu
próprio dinheiro, mas o meu
desejo era mudar de vida.
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“Onde não se planta não existirá colheita... Só colhe
depois de muito trabalho... E se atente! Pois, não
existe somente a boa safra... A safra ruim também
vem... É necessário saber lidar com as duas fases e
estar preparado para ambas...”

A frase acima, foi uma das lições que carrego comigo até hoje.

Reconheço cada detalhe que aprendi no decorrer de tudo
que já passei. Sei o que trouxe inconscientemente na minha
bagagem de vida e identifico a importância que teve - e tem em minha carreira profissional.
Neste livro quero dividir com vocês um pouco das
experiências adquiridas pelos caminhos que segui. “DA ROÇA
PARA O MUNDO” vem trazer para os leitores primeiramente, a
consciência e exemplo de que não importa de onde você vem ou
onde você está, o importante é saber aonde você quer chegar.
Você pode ser o que quiser, desde que tome essa DECISÃO.
Segundo, trago alguns tópicos necessários para se desenvolver
a liderança e para desenvolvimento pessoal.
Não tenho a arrogância de me autodescrever como um
líder excepcional, mas estou aqui para compartilhar com
vocês o pouco que aprendi nesse mar de conhecimentos que
existe pela vida afora, e o que sigo aprendendo pois, liderar
é uma habilidade que precisa ser desenvolvida e lapidada
um dia sim, e no outro também, para atingir a excelência. E,
na maioria das vezes, você desenvolve a liderança de forma
inconsciente, com o acúmulo de experiências adquiridas de
circunstâncias cotidianas.
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Convido-lhe a me acompanhar nesta viagem “DA ROÇA
PARA O MUNDO”!
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