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Essa é uma questão com respostas nebulosas e altamente especulativas. Depois de tantos

fin

debates, reflexões, estudos e pesquisas, ainda é uma área cinzenta, com possibilidades diversas
e certezas mínimas. O jovem de hoje é uma verdadeira caixa de surpresas para a sociedade.
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Nem mesmo o governo parece alcançar a dimensão correta e, nas últimas semanas, tem
demonstrado que realmente não consegue se alinhar com as mínimas motivações da juventude.
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Mas, afinal, o que move o jovem?
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Para Camila Guillardi, psicóloga com atuação em RH, quando se está próximo de iniciar
uma carreira, é inevitável sentir medo, pois implica em escolhas definitivas. Ela diz: "Esse
medo é bem comum quando o jovem está prestes a fazer vestibular ou a fazer um grande investimento na própria carreira. Talvez esse seja um tipo de convite ou intimação que a vida envia
para os jovens e que não pode esperar".
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Contudo, Camila desperta a atenção para um fato novo que tem sido observado em jovens

o

com idade entre 27 e 35 anos. Ela reflete que, algumas vezes, mesmo os jovens com carreira

tig

consolidada e reconhecida parecem ter necessidade de voltar no tempo, como se não hou-

ar

vessem realizado a trajetória correta e a realidade presente não os estivesse mais cativando. Ela
cita a frase clássica de Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), no livro "O Pequeno Príncipe":
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"Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas".
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Refletindo sobre isso, segundo Tadeu Patané, especialista em carreiras, devemos colocar

em prática o real significado da palavra "cativar", conquistando pessoas, conquistando
espaços, conquistando cargos, conquistando confiança. Ele afirma: "Ao longo da vida,.cativamos muito, mas nos acomodamos com a mesma velocidade. Ficamos acomodados sem perceber, com a desculpa de que o tempo (ou a falta dele) é nosso maior inimigo na manutenção de
tudo o que cativamos".
Acredito que o momento seja de muita reflexão para todos os jovens, pois é evidente que o
tempo já está cobrando seu preço para a geração Y, que precisa, com urgência, determinar seu
propósito. E se você não sente mais uma vontade incontrolável de ser feliz, seja ao menos responsável pelo que cativou até agora.
Tudo isso pode mesmo estar precisando de um novo recomeço, e é até possível que recomeçar seja a escolha mais responsável a ser feita nesses momentos da vida. Seja qual for a reflexão, é certo que o mercado de trabalho e o mundo, cada vez mais, precisam de pessoas inteiras e com mais coragem de cativar propósitos de longo prazo, tanto nas famílias quanto nas
empresas, na política e nas celebrações.

Fonte: Profissional & Negócios, São Paulo, ano 15, n. 181, p. 30, 2013.

