
Você recorda-se perfeitamente do quanto era divertido levantar-se pela 
manhã e participar da correria para ir para o hotelzinho. Você adorava 
manobrar os carros com seu pai. Era divertido vê-lo girando a direção e 
deixando os carros alinhados, prontos para a saída. Você dava um abraço 
enorme no seu pai e pulava para o cano da sua mãe. E aí era o melhor trajeto 
da sua vida: você na cadeirinha no banco de trás. Quando o cano parava, a 
sua mãe esticava o braço até você e afagava seu rostinho, apertava a sua mão. 
Você ficava torcendo para que esses momentos não terminassem nunca, pois, 
era a única hora do dia em que estavam juntos. Na porta do hotelzinho se des
pedia da mãe com muitos beijos e entrava. Você lembra bem da tia Mara. Ela 
brincava com as crianças e tinha um jeitinho especial com você. Mas, um dia 
você chegou procurando pela tia Mara. Ninguém dizia onde ela estava, até 
que você descobriu que ela não trabalhava mais na escola. É bem verdade que 
outras tias e amiguinhos chegavam, mas sempre havia alguém querido que 
partia. Até que numa manhã cinzenta foi o papai que colocou as coisas no 

cano e foi morar em outra casa. Você ia lá muitas vezes, mas, jamais deixou de ficar triste, 
todas as manhãs, na hora de manobrar os canos. O tempo foi passando, você cresceu e 
talvez tenha aprendido que o melhor é não estabelecer vínculos muito profundos com 
ninguém. Mas aí você entrou no mercado de trabalho e te dizem para ter vínculos fortes 
com a empresa onde trabalha e demonstrar fidelidade, esperar sempre pelas oportu
nidades, mesmo que elas demorem e, não deve cobrar nada, pois, afinal: Você faz sua 
própria carreia? 

A história acima é totalmente fictícia, mas, poderia ser verdadeira. A vida familiar 
mudou e trouxe para as crianças a experiência de viver numa sociedade ampla, muito 
cedo. Contudo, era na família de antigamente que se estabeleciam os laços fortes, indis
solúveis e definitivos. Não na família moderna em que as crianças desde a mais tenra idade 
participam da sociedade maior o que tem muitos pontos positivos, tais como, a facilidade 
para relacionar-se. Mas, é enorme a dificuldade para estabelecer laços duradouros. Eles 
não namoram ficam e, não se envolvem com o outro. 

Nós somos formados na relação com o outro. O tipo de vivência na família, na escola, 
no grupo social, no trabalho e na sociedade, determina a nossa forma de entender o 
mundo e atuar sobre ele. Como a vida familiar mudou as pessoas não poderiam ser as 
mesmas do passado. Sendo assim, recomendo às empresas que encarem o novo perfil do 
jovem profissional como definitivo, pois, quando eles envelhecerem será a partir do que 
são hoje: jamais uma volta ao nosso passado. A maioria das empresas não se deu conta 
disso. É preciso tentar descobrir políticas de recursos humanos que sejam atraentes e com
petitivas para a nova realidade de profissionais. Eles serão os novos tempos! 
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Text Box
Fonte: Profissional & Negócios, São Paulo, ano 14, n. 166, p. 22, maio 2012.




