
A geração Z

N
a contemporaneidade, com o surgimento das tecno-

logias digitais e da comunicação massiva através de 

redes, celulares, tablets, smartbooks, smartphones, o 

mundo do trabalho respondeu rapidamente a essa nova 

realidade. Uma das questões que voltaram a circular nessa era pós-

-mídia, na qual o conteúdo é gerado e absorvido pelos próprios 

consumidores, os chamados “prosumidores” de informações, foi 

a de se tentar entender o que acontece em termos geracionais. 

Nos anos 1950 o fotógrafo Robert Capa chamou de “geração X” as 

pessoas nascidas depois da segunda guerra mundial que não mais 

aceitavam as regras morais dos pais, eram rebeldes e que tinham 

relação direta com criatividade e liberdade. Já os nascidos em me-

ados dos anos 1970 até o início dos anos 1990 (geração Y) são in-

l uenciados pelas tecnologias e pelo surgimento das redes digitais 

e a partir delas passa a existir uma outra forma de comportamento 

que se deixa levar mais pela l uidez e pouca responsabilidade nas 

tomadas de decisões. Diz-se que essa geração já nasceu em meio a 

inúmeras crises e diante da dii culdade de pagar por seu sustento. 

Atualmente há em curso, segundo o que se vende na mídia, uma 

revolução em torno dos hábitos da geração que já “nasceu digital”. 

O que se diz é que os nascidos no início dos anos 1990 são ex-

tremamente conectados, carregam consigo vários equipamentos 

e entendem da linguagem dos computadores quase que de forma 

natural. Também são características a falta de paciência, a falta 

de ambição, a incapacidade de se concentrar em tarefas que exi-

gem aprofundamento e o desinteresse pelo trabalho considerado 

“formal”, com normas e regras. São a geração: se eu precisar i car 

até tarde eu peço demissão agora. Esse comportamento tem sido 

louvado pelos donos das empresas de tecnologia e pelos gurus 

das mídias e redes sociais. Essas grandes empresas de mídia vi-

vem do capital produzido por essa geração, pois obviamente elas 

nada produzem. Quem produz algo para o Facebook é você e essa 

massa de “ousados” que vende sua alma a um sistema gerencia-

do por outras pessoas e que precisa mais do que nunca que se 

estimule esse comportamento ligado a uma “suposta” liberdade 

de se poder fazer o que quiser quando quiser, pois ainda existe 

um campo de trabalho necessitado de pessoas que entendam de 

alguns aspectos ligados às tecnologias. 

Em resumo, quando observamos o quanto recebe um estagiário 

que trabalha em um call center, que digita dados em bancos, que 

opera à distância as redes, sabemos que o seu salário não serve 

nem para cobrir as despesas com o seu próprio transporte, quem 

dirá pagar o sustento de um curso superior. Essa geração louvada 

pelos grandes grupos de mídia digital não se prende a regras nem 

empregos não porque é descolada, mas sim porque suas pers-

pectivas de futuro são nulas e as suas garantias ligadas ao mundo 

do trabalho já desapareceram. A minha aposta para contradizer 

a apologia a essa “geração Z” é: tripliquem o salário ou a renda e 

quero ver quem vai trocar a cada semana de emprego. Mas como 

sabemos, se isso acontecer quebramos a espinha dorsal do siste-

ma... É melhor para o Facebook que você se ache feliz tendo um 

milhão de amigos que juntos não conseguem nem mais comprar 

seus próprios aparelhos celulares para twittar a última notícia so-

bre seu próprio infortúnio.

Cicero Inacio da Silva*

Sou da geração sem remuneração / E não me incomoda esta condição. / Que parva que eu sou! / Porque isto está mal e vai continuar, / Já é uma sorte 
eu poder estagiar. / Que parva que eu sou! / E i co a pensar, / Que mundo tão parvo / Onde para ser escravo é preciso estudar. 

(Fado português “que parva que sou – geração à rasca” cantado pelos estudantes durante protesto contra o desemprego em Portugal, 2011)

*Professor e pesquisador no Instituto de Artes e Design (IAD) e na Pós-graduação em Comunicação da UFJF
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