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O antigo provérbio "Tal pai, tal filho" parece já não fazer muito sentido quando falamos das 
orientações que os pais costumavam dar aos seus filhos nas questões relativas à carreira 

profissional e os cuidados no encaminhamento da vida pessoal.  

Embora esta constatação possa parecer um pouco óbvia para os estudiosos das 
transformações que estão ocorrendo em nossa sociedade, nem sempre são claramente 
percebidas pelas gerações que as estão vivendo. E para tanto quem sabe seja mais útil 
analisarmos fatos concretos que estão ocorrendo em diferentes partes do mundo. Afinal, 
eles podem ser mais provocadores do que apenas estudos. 

A idéia desta crônica me surgiu após ler três notícias recentes sobre mudanças, com um 
forte impacto comportamental, e que acabam de ocorrer entre gerações de países tão 
diferentes como Alemanha, Brasil e Japão. 

Comecemos pela experiência alemã, que é conseqüência do aumento dos índices de 
longevidade da população nascida durante e no pós-guerra. As pesquisas indicam um forte 
aumento do preconceito da população jovem - economicamente ativa - contra os idosos que 
recebem aposentadorias. 

E o principal motivo para esta reação é que os atuais idosos, que viveram as agruras das 
guerras, decidiram não ter filhos como uma medida para evitar que os mesmos sofressem 
os efeitos que eles sentiram na pele. Por esta razão houve uma radical queda nos índices de 
natalidade no país o que reduziu a massa trabalhadora nativa, na atual geração. 

E como resultado desta decisão os jovens trabalhadores de hoje devem contribuir para o 
pagamento das aposentadorias de idosos que não geraram filhos para suprir o atual mercado 
de trabalho. E uma das conseqüências sociais mais acentuadas que está ocorrendo é uma 
reação de preconceito contra os idosos no sentido de acusá-los de egoístas que não 
pensaram no futuro. Percebe-se neste fato uma clara conseqüência das decisões tomadas em 
uma geração e que tiveram forte impacto sobre a próxima, tanto do ponto de vista pessoal e 
profissional. 

O segundo fato marcante está ocorrendo no Japão. Segundo manchete do "Wall Street 
Journal", o "Japão enfrenta um novo problema: jovens que não estão a fim de emprego". 
Esta notícia mostra uma radical mudança de comportamento entre gerações se 
considerarmos que o sonho da maioria dos japoneses das gerações anteriores era um 
emprego, para toda a vida, numa grande corporação. 

Diz a notícia que "o Japão, que há muito se orgulha da sua insuperável ética do trabalho, 
enfrenta uma tendência preocupante: as crescentes ondas de jovens desocupados. 
Incentivados por uma atitude mais casual em relação ao trabalho e uma tendência de 
esperar pelo emprego perfeito, estima-se que 640.000 japoneses solteiros entre 15 e 34 anos 
saíram da força de trabalho, ou nem sequer entraram nela, no ano passado." 

Segundo o governo japonês esses desocupados são classificados como "neet", uma sigla em 



inglês que significa "ausente da educação, emprego ou treinamento". Pelos cálculos este 
número poderá atingir 1,2 milhão em 2020, o que preocupa as autoridades pelo impacto 
negativo que poderá provocar na economia japonesa. Também aqui verificamos uma 
sociedade que envelhece combinada com uma força de trabalho que encolhe. Para os 
japoneses é "crucial educar as pessoas para impedir que elas virem 'neets'." Isto até parece 
realização do ditado popular ao constatar "que alguns pais trabalham tanto que os filhos já 
nascem cansados e desmotivados para o trabalho." 

E o terceiro episódio decorre de uma experiência brasileira. Segundo noticiário, pela 
primeira vez em 19 anos, uma tradição de fim de ano não foi cumprida pelos corretores da 
Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Ou seja, a festa da chuva de papel picado no 
centro de São Paulo. 

E a atitude foi um protesto pela gradativa substituição da figura típica do corretor pelo 
pregão eletrônico, que poderá acarretar desemprego ou re-treinamento da classe 
profissional. E esta consideração é digna de nota porque neste mercado de corretoras as 
sucessões eram quase que hereditárias. Corretores de gerações passadas estimulavam seus 
filhos a seguirem sua profissão. 

Enfim, o que quisemos provocar com as diferentes experiências acima descritas, que devem 
ser analisadas sem nenhum juízo de valor sobre o "certo e errado" muito comum em nossa 
sociedade, é o quanto devemos ser cautelosos quando orientamos filhos para o mundo. E, 
acima de tudo, procurar educá-los com base numa capacidade para análise de um futuro 
que compatibilize tanto as alternativas de carreira profissional como na busca do equilíbrio 
com as conquistas da vida pessoal. 

Quem sabe a mensagem maior que fica é que as soluções e encaminhamentos de uma 
geração já não podem ser totalmente aplicáveis para a próxima. Evidentemente não estamos 
aqui nos referindo ao sistema de valores que transmitimos aos nossos filhos. Estes, muito 
ao contrário, cada vez mais necessitam ser explicitados e vividos... de forma coerente. 
 


