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O que quer e o que pensa a geração "Homo zappiens", jovens que nasceram com 
computador em casa, acesso à internet e a toda sorte de dispositivos que podem ser 
controlados com toques dos dedos.  
 
A primeira vista, eles são muito parecidos com o "Homo sapiens", a espécie que domina o 
planeta há 150 mil anos. As necessidades básicas, pelo menos, são as mesmas: comem, 
dormem, usam roupas tudo como seus antepassados. Mas há um aspecto que os torna 
quase uma nova espécie: a comunicação entre si e com o mundo. Conheça o "Homo 
zappiens", a geração que já nasceu com o computador, a internet e toda sorte de 
dispositivos que podem ser controlados a distância com alguns toques dos dedos. 
 
Com idade entre 13 e 15 anos, em média, eles ainda dependem dos pais para a maior parte 
das coisas, seja comprar um par de tênis novo ou sair com os amigos no fim de semana. 
Mas em poucos anos, observam profissionais que incluem de psiquiatras a marqueteiros, 
eles serão maioria e agirão segundo os próprios hábitos. Só aí é que sua força será 
percebida plenamente. A pergunta que todos fazem agora é: que tipo de sociedade será 
essa? 
 
Entre os adultos, uma das principais preocupações é a suposta falta de comunicação da 
tribo dos "Homo zappiens". Se as gerações anteriores de pré-adolescentes costumavam 
ficar horas na porta do colégio, matando tempo depois das aulas, as atuais correm para 
casa. Mas, assim que chegam, ligam o computador ou acionam o celular para trocar 
mensagens entre si. De texto, diga-se. Chamadas de voz estão caindo em desuso. 
 
Em uma tarde de quarta-feira, "Mark" entra na sala de bate-papo do Omegle.com. O nome 
do garoto é fictício. Ele diz ser americano o que provavelmente é e ter 17 anos. Mas pode 
não ser nada disso. "Mark" não revela seu nome real, já que o Omegle dispensa até o 
tradicional apelido. Há meses ele acessa o site, cuja proposta é aproximar pessoas 
absolutamente desconhecidas umas das outras. Fã de música e cinema, especialmente do 
ator Edward Norton, ele diz já ter conversado com muita gente, mas nunca voltou a falar 
com nenhuma delas. Qual, então, o atrativo do site? "Não vou dar informações pessoais a 



estranhos", responde Mark. Não, não se trata de uma questão de segurança, como muitos 
pais sobressaltados poderiam pensar. "Isso é a internet. É assim que as coisas são." 
 
Personagens como "Mark" mostram que o problema não é a falta de comunicação. Pelo 
contrário, nunca tantos e tão fáceis meios de comunicação estiveram à disposição do 
público. No Brasil, 25,5 milhões de pessoas se conectaram à internet, de casa, em março 
12% mais do que um ano atrás. Ao todo, o instituto Ibope Nielsen Online projeta a 
existência de 62,3 milhões de pessoas com acesso à internet no país, incluindo residências, 
escritórios, bibliotecas e lan-houses. Em março, cada usuário passou em média 26 horas e 
15 minutos conectado à rede mundial. É mais do que um dia inteiro e supera a marca de 
qualquer outro país. O Reino Unido e a França, que vêm logo em seguida, registraram 25 e 
24 horas, respectivamente. 
 
A conclusão a que muitos observadores estão chegando é de que a comunicação é hoje 
ainda mais farta. O que mudou é sua natureza. "Essa é uma geração que viveu uma 
infância confinada, repleta de medos de sair de casa", diz Célia Belém, pesquisadora de 
comportamento do consumidor, habituada ao público jovem. "Por conta da violência, eles 
têm carência de liberdade e desenvolveram uma relação estreita com a tecnologia." Esse 
novo modo de viver, embora esconda riscos como qualquer outro, não pode ser encarado 
como necessariamente ruim, alerta Célia. "Isso faz parte de uma cultura nova." 
 
Em parte, esse apego à tecnologia é decorrência de mudanças de hábitos de toda a família 
e não uma conduta exclusiva do adolescente. Segundo Célia, os adolescentes de hoje são 
diferentes dos de oito anos atrás. "Eles vêm de uma infância muito ocupada, o que os 
obriga a ter de pensar aos 13, 14 ou 15 anos sobre responsabilidades que antes só 
apareciam aos 17." É o caso da escolha de cursos e da própria carreira profissional. 
 
Próxima de completar 14 anos, Elisa Bueno de Vita usou a mesada para completar o 
dinheiro necessário para comprar o próprio computador. É o terceiro equipamento da casa, 
mas ela pediu a máquina porque os outros dois estavam sempre ocupados pelos pais. Além 
do micro, Elisa já usa o celular desde que tinha por volta de 10 anos. Com toda essa 
conectividade, no entanto, ela não gasta mais que uma hora por dia na internet. "Acho 
pouco, mas tenho muita coisa para fazer", diz Elisa. Sua maratona diária, que começa às 
6h30, inclui escola, curso de inglês, aulas de circo e terapia, além de cursos preparatórios 
de matemática e português, que ela faz já pensando na preparação para o almejado curso 
de engenharia na universidade. 
 
Uma de suas melhores amigas, Isabela Scretas, que vai fazer 14 anos em junho, ganhou o 
próprio laptop há dois anos, mas sabe mexer em computador desde que tinha 7. "Pedi o 
laptop de presente de aniversário porque o outro computador da casa estava sempre 
ocupado pelo meu pai." O celular veio bem antes: Isabela ganhou o seu aos 10 anos. Essa 
dupla, celular e computador, foi concebida para fins diferentes, mas nas mãos do "Homo 
zappiens" serve à mesma finalidade em boa parte do tempo: funcionar como uma central 
para enviar e receber recados. 
 
"Não sou proibida pelos meus pais de falar ao celular a qualquer hora, mas acho mais fácil 
mandar torpedos ou usar o [site de relacionamento] Orkut e o [programa de mensagens 
instantâneas] MSN", diz Isabela. Essa também é a preferência da amiga Elisa. Ela usa o 
celular para ligações telefônicas tradicionais só quando o assunto é muito reservado. Fora 
isso, prefere os novos meios. "No Orkut você pode encontrar todo mundo ao mesmo tempo 
e ainda escrever mensagens, mesmo que as pessoas não estejam online", justifica. "Além 
disso, enquanto deixa os recados, a gente pode fazer outras coisas." 
 
Empresas de vários setores, principalmente os grupos de mídia, estão atentos a esse 
comportamento. "As crianças, pré-adolescentes e adolescentes são multitela. Eles ouvem 
música, mexem no computador e assistem a TV, tudo ao mesmo tempo", afirma Álvaro 
Paes de Barros, presidente da Viacom no Brasil. O executivo é um especialista nessas faixas 
etárias. Entre as propriedades da Viacom, um dos maiores conglomerados de mídia do 



mundo, estão os canais de W MTV e VH1, destinados ao público jovem. Barros comanda 
toda a distribuição da MTV na América Latina, excetuando o Brasil, onde o canal é 
controlado pelo grupo Abril, que detém 70% do negócio. 
 
O desafio para grupos de comunicação e entretenimento é perceber as mudanças no 
comportamento do público e fazer as alterações necessárias para manterá maior audiência 
possível. Na Viacom, que detém companhias como os estúdios Paramount e o canal infantil 
Nicklodeon, a estratégia é levar a programação disponível a todas as mídias possíveis, 
incluindo a internet e o celular. "Temos de estar em todas as plataformas", explica Barros. 
O executivo discorda, no entanto, do que considera uma visão apocalíptica do impacto dos 
novos meios sobre os negócios. 
 
Barros tem presenciado seminários nos quais os participantes anunciam que a chegada dos 
"Homo zappiens" à fase adulta vai acabar com a televisão, os livros, os jornais e até os 
shopping centers. Tudo, afirmam esses profetas, migraria para a web. "Não vai acontecer 
nada disso", garante o executivo. "A adoção da tecnologia, hoje, é muito mais evolutiva do 
que revolucionária." 
 
Isabela e Elisa são prova disso. As duas já compraram mochilas, DVDs, amplificadores de 
iPod e livros pela internet, mas acham mais atraente ir às lojas. Elas também criticam os 
colegas que abandonam a leitura de livros e jornais para buscar quase exclusivamente na 
internet as fontes dos trabalhos escolares. Elisa lembra de dois alunos que foram expulsos 
de seu grupo de trabalho na escola, depois que se descobriu que eles haviam copiado 
trechos inteiros de um relatório da Wikipedia, uma das mais populares enciclopédias on-
line. "A professora percebeu que eles haviam copiado por causa do uso de palavras que não 
fazem parte do nosso vocabulário", conta Elisa. 
 
Não foram só as palavras que incomodaram a professora e envergonharam Elisa. Os alunos 
falsificadores citaram trechos da história do século XVIII para fazer um trabalho de 
matemática. Esse é um ponto que preocupa os educadores. As informações estão a um 
clique de distância dos alunos, mas muitos não conseguem transformar esse arsenal de 
dados em conhecimento sólido. 
 
A própria língua está mudando, sem que se saiba ainda qual será a influência real da 
internet e do celular no idioma. Nesses novos meios, "mesmo" virou "msm", porque é "pq" 
e a letra "h" tomou o lugar do acento agudo, entre muitas outras transformações. Há quem 
diga que essa é uma deformação da língua que cobrará seu preço no futuro. Outros 
sustentam que os adolescentes de hoje saberão reconhecer as diferenças quando 
amadurecerem, assim como os adultos de hoje souberam lidar com a simplificação do 
idioma das histórias em quadrinhos. 
 
Os adolescentes, com pais e educadores, terão de aprender a superar as armadilhas que a 
tecnologia esconde. Mas essa via do conhecimento não é de mão única. As novas gerações 
também têm o que ensinar. Também chamadas de nativos digitais, porque cresceram ao 
lado do computador, elas lidam com a tecnologia de maneira muito mais intuitiva que os 
migrantes digitais, aqueles que conheceram o PC e a web depois de grandes. "Talvez essa 
seja a primeira geração que inverteu a lógica da família, fazendo que o conhecimento seja 
transmitido dos filhos para os pais", afirma a pesquisadora Célia Belém. Como qualquer 
espécie nova, o "Homo zappiens" causa estranheza, mas não deve ser temido. 
 

 
 
Conectividade até no trânsito 
 
Enfileirados, dezenas de carros se deslocam, ao mesmo tempo e na mesma velocidade. O 
motorista atua quase como um piloto de avião. Distante de um passado caótico, de 
congestionamentos, poluição, nervosismo e acidentes, ele conduz o veículo com a leveza e 



a sincronia de quem toca um instrumento. Nessa orquestra automotiva perfeita não se fala 
em feridos ou mortes no trânsito. 
 
No futuro não muito distante, se a indústria estiver certa, os automóveis poderão se 
comunicar entre si, mantendo a distância ideal para evitar o caos dos dias de hoje. Não é só 
isso. Há quem aposte que novos padrões de comportamento humano farão surgir 
motoristas mais cordiais. Somadas a uma série de outros fatores, sobretudo a conectividade 
do veículo ao meio social do condutor, essas mudanças podem fazer que um dia dirigir volte 
a ser algo prazeroso. 
 
É quase certo que muitos dos reféns do automóvel, revoltados hoje, tenham sido seus fiéis 
admiradores na infância e juventude. Mas é bastante provável também que muitos dos 
adolescentes de hoje, cercados pelas inúmeras novas tentações de consumo da indústria da 
tecnologia e influenciados por palavras de ordem contra produtos ecologicamente 
incorretos, não alimentem o mesmo fascínio pelo carro. Seja como for, esse ícone da era 
industrial terá de ser submetido às mais profundas transformações da sua história tanto 
para preservar seu velho status como para acompanhar os anseios da geração "Homo 
zappiens". 
 
Para surpresa de alguns, os trabalhos que a pesquisadora de comportamento do consumidor 
Célia Belém têm feito nos dois últimos anos indicam que a maior parte dos adolescentes 
ainda não vê no automóvel a figura de um vilão. Ao contrário, essa geração de confinados 
associa o acesso ao volante a uma oportunidade de libertação. A pesquisadora até chama o 
acesso à carteira de habilitação de "carta de alforria". 
 
"Numa criança criada a portas fechadas, que só via as janelas da internet, cercada pelas 
neuras da insegurança, que foi sempre transportada ao lado da mãe ou do pai, trancada em 
um carro ou ônibus, o desejo de liberdade e de mobilidade é maior", afirma. "Eu ouvi 
meninos contar sobre o desejo de sair e ir para onde quiserem, principalmente encontrar os 
amigos que só conseguem ver no colégio ou virtualmente pelo computador", completa 
Célia. 
 
Elisa Bueno de Vita, que completará 14 anos no dia 27, confirma o que diz a pesquisadora. 
Fã dos automóveis, Elisa defende a praticidade de um veículo para poder chegar mais 
rápido aos lugares que freqüenta. A garota aguarda, com ansiedade, o dia em que não 
dependerá mais dos pais para se locomover dentro de um carro. 
 
Já Isabela Scretas, amiga de Elisa, que vai fazer 14 anos no dia 9, não pensa da mesma 
forma. Para ela, carro é algo que polui muito. E se tivesse que escolher entre ficar sem 
computador ou sem automóvel, Isabela não teria dúvidas em abrir mão do veículo. É 
simples: "O que eu faço com o carro posso fazer de ônibus", explica. 
 
Os desejos da geração de Isabela e Elisa estão nas pranchetas da indústria automobilística. 
As montadoras trabalham hoje nos projetos dos modelos que serão lançados daqui a quatro 
anos, quando adolescentes como elas estarão com a "carta de alforria" em mãos. É por isso 
que impressões como as de Isabela preocupam muito profissionais como Kai Hohmann, 
gerente-executivo de desenvolvimento da Volkswagen do Brasil. 
 
"Em termos de tamanho e estrutura, nos últimos 20 anos o carro não mudou muito em 
comparação com produtos como celular e computador", afirma Hohmann. Para ele, o carro 
de hoje pode ser mais bonito, mais seguro e mais limpo. "Mas continua tendo de ser um 
espaço de determinado tamanho, fechado, com itens como suspensão, rodas e uma 
carroceria que proporciona privacidade aos ocupantes", destaca. 
 
A Fiat aposta na personalização, principalmente do interior do carro, que poderá receber 
tudo o que o usuário sonhar, como iPhone e sistema de navegação. "A estrutura que 
abrange itens como rodas e carroceria não pode mudar tanto, mas existe uma infinidade de 
possibilidades de personalização", diz Carlos Eugênio Fonseca Dutra, diretor de 



planejamento e estratégia da Fiat. Para ele, o consumidor do futuro não deixará de gastar 
10% ou 15% mais para dar o toque pessoal no veículo, assim como ele faz com as telas do 
celular e do computador. 
 
Pedro Manuchakian, diretor de engenharia da General Motors do Brasil, um dos mais 
respeitados engenheiros automotivos, se preocupa ao ver as preferências das novas 
gerações mudar de forma muito veloz. "No passado, as mudanças eram mais gradativas e 
lineares", observa o executivo, prestes a completar 38 anos de trabalho na GM, que 
acompanha a evolução dos automóveis no Brasil desde os tempos do velho Opala. 
 
Por outro lado, Manuchakian lembra que pesa favoravelmente o aumento da consciência 
geral da população, e principalmente das novas gerações, em relação ao ambiente e à 
segurança. Por isso, os motores menus poluentes e os carros mais seguros que a indústria 
desenvolve hoje já representam meio caminho andado para satisfazer futuros compradores. 
As adolescentes Elisa e Isabela não sabem e talvez até duvidem, mas pelo menos o 
segundo carro da vida de motorista de cada uma delas deverá será movido a eletricidade. 
Os carros elétricos serão lançados a partir de 2010 na Europa e nos Estados Unidos. Para 
Manuchakian, esse tipo de carro chegará ao Brasil bem antes do que o mercado espera. 
 
Não se pode dizer que a indústria automobilística não tenha até hoje acompanhado as 
gerações. Os pais e também os avós de Isabela e Elisa certamente se recordam dos tempos 
do carburador. Manuchakian lembra-se com orgulho, e até certo carinho, do lançamento do 
Monza, primeiro automóvel brasileiro a ter injeção eletrônica de combustível. Já para Dutra, 
da Fiat, o que mais marcou foi a popularização do ar-condicionado no automóvel. "Até os 
anos 80 isso era coisa de rico", afirma. 
 
Já se foi o tempo também em que trava elétrica era artigo de luxo. O presidente da Ford, 
Marcos de Oliveira, observa que o trio ar-condicionado e travas elétricas nos vidros e nas 
portas estava em 37% dos carros produzidos pela montadora três anos atrás e hoje já faz 
parte de 80% dos veículos da marca vendidos no país. "O espelho retrovisor, antes alinhado 
só com o dedo do motorista, passou a ser elétrico e agora já estamos falando de uma 
câmera no lugar do próprio espelho", conta Manuchakian. "Em carros elétricos haverá mais 
possibilidades de acionamento de acessórios por eletricidade." 
 
Os fabricantes de veículos estão dispostos a colocar qualquer parafernália dentro do 
automóvel para torná-lo uma extensão da casa ou do escritório, como muitos já exigem. 
Mas os anseios das novas gerações podem surpreender a indústria. Isabela garante que 
para ela, dentro do carro, basta um rádio. Elisa tende a optar por um modelo pequeno, 
quando puder comprar o seu. "Carro grande é bom, mas é mais perigoso de ser assaltado", 
diz. 
 
Embora envolvidos no desenvolvimento tecnológico de seus produtos, os executivos da 
indústria automobilística também acreditam na mudança de hábitos do futuro motorista. Ou 
melhor, apostam que ambos tecnologia e hábitos caminharão juntos. 
 
"O adolescente de hoje, motorista amanhã, passará a morar mais próximo do trabalho ou 
mesmo trabalhar em casa; ele será mais cidadão e terá mais respeito ao próximo", prevê 
Jérôme Stoll, vice-presidente comercial mundial do grupo Renault. 
 
"As pessoas não sabem se comportar no trânsito porque levam até três horas para 
percorrer um trecho curto até o trabalho", diz Hohmann, da Volks. Para ele, o veículo do 
futuro estará alinhado à organização do trânsito, que virá com a comunicação entre os 
veículos. A Volks já testou, na Alemanha, um carro monitorado por sensores e câmeras que 
rodou 70 quilômetros sem motorista. 
 
O executivo alemão prevê que a cena dos carros alinhados, movendo-se a uma mesma 
velocidade e se comunicando entre si para manter distâncias seguras será uma realidade 



em 2028. 
 

 
Hipertexto no lugar de voz e giz 
Claudia Izique 
 
A geração "Homo zappiens" considera a escola um lugar de encontro com os amigos e não 
exatamente um ambiente de aprendizagem. As salas de aula, ambiente de voz e giz, são a 
antítese de seu modo de ser e de conhecer o mundo. "É preciso renovar a escola, no que 
diz respeito ao espaço da sala de aula e ao ensino propriamente dito", diz Tânia Rösing, 
coordenadora da Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo. O primeiro alvo de 
mudança, em sua avaliação, é o professor. "Ele vem de uma tradição de trabalho isolado, 
linear e não tem experiência com conhecimento multidisciplinar ou interdisciplinar." 
 
Tânia conhece de perto as dificuldades do professor em manter diálogo com os alunos. 
Desde 1981, quando inaugurou as Jornadas Literárias, eles são seu principal público. "Livros 
não faltam. O Brasil, aliás, é o maior distribuidor de livros didáticos do mundo, ainda que a 
avaliação dos alunos brasileiros esteja entre as piores." Mas induzir o aluno à leitura exige, 
antes de tudo, que o professor leia. Só assim ele poderá atuar como mediador na 
contextualização histórica, política e cultural dos conteúdos do livro num arremedo de 
hipertexto, ferramenta que o "Homo zappiens" conhece bem. "Para atender os jovens, os 
professores precisam capacitar-se em educação, cultura e tecnologia." 
 
A 13ª edição da Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo, de 24 a 28 de agosto, terá 
como tema "Arte e Tecnologia: Novas Interfaces". O encontro trará de volta ao país Pierre 
Lévy, filósofo da informação, da Universidade de Ottawa, no Canadá, para quem as novas 
tecnologias da inteligência individual e coletiva estão modificando profundamente a 
educação e a formação. 
 
Quando sai atrás de informações, a geração "Homo zappiens" utiliza mecanismos de busca 
por meio de palavras-chave e só lê os parágrafos que lhe pareçam mais adequados ou que 
digam respeito ao objetivo da consulta, constataram Wim Veen e Ben Vrakking, autores de 
"Homo Zappiens Educando na Era Digital" (Art-Med - 2008). Trata-se de uma abordagem de 
aprendizagem "ativa e crítica", que os impede de submergir na argumentação do autor. O 
"Homo zappiens" está, portanto, cada vez mais distante da escola tradicional. Não ê por 
menos que uma comissão do Conselho Nacional de Educação começou a debater uma 
proposta do Ministério da Educação (MEC) para incentivar redes estaduais de ensino a criar 
iniciativas inovadoras para o ensino médio. A intenção é diversificar os currículos com 
atividades integradoras, a partir dos eixos trabalho, ciência, tecnologia e cultura. 
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