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Diz-me de que ano és. ..
... E EU DIGO-TE A QUE GERAÇÃO PERTENCES. HOUVE OS

X, Y E Z, MAS AGORA SÃO OS 'NEM-NEM' QUE DÃO QUE FALAR

ão tão-tão em
tanta coisa: na
facilidade com

que comunicam
com o Mundo

através de um qualquer dis-

positivo de última geração,
com que recolhem elogios
nas redes sociais, com que
compram roupa e gadgets
que a moda dita. Mas nestes

tão-tão há cada vez mais
'nem-nem! Os NEET, na si-
gla em inglês, são jovens que
não estão nem empregados
(são desempregados ou ina-
tivos), nem integrados em
qualquer tipo de educação ou
formação. Em Portugal, qua-
se um em cada seis jovens en-
tre os 20 e os 24 anos está
nesta situação - segundo um
estudo do Eurostat.

Nasceram entre 1992 e

1996 - ainda na esteira da
adesão de Portugal à Comu-
nidade Económica Europeia
(1985), numa altura em que o

País conhecia prosperidade
económica - com os bancos a
concederem créditos e de-
mais facilidades - em que os

divórcios aumentam e em

que mais de metade dos li-
cenciados conseguia empre-

go. Possivelmente nunca pu-
seram uma carta num marco
do correio ou consultaram
uma enciclopédia numa bi-
blioteca, mas cresceram com
a expectativa de que iam ter

empregos melhores do que os

pais, ter mais (ou pelo menos
o mesmo) dinheiro no banco
- mesmo nunca tendo per-
guntado aos pais quanto ti-
nham - euma vida desafoga-
da à altura das expectativas.
Suas e dos pais.

"Os 'nem-nem' são hoje
uma geração descrente. Há
umaprecarização do empre-
go, porque mesmo traba-
lhando os níveis salariais são

cada vez mais baixos, por ou-
tro lado o mercado de traba-
lho não consegue absorver a

geração mais qualificada e,
ainda por outro lado, sofrem
uma enorme falta de expec-
tativas no investimento nos
estudos como solução para
esta precariedade. Estas três

condições articulam - se e fa-
zem com que, esta geração,
seja a geração com menores
expectativas de algum dia
conseguir terum nível de vida
assegurado autonomamente
igual ao que os pais lhes pro-

porcionaram" explica a in-
vestigadora Teresa Costa
Pinto, que em 2010 desen-
volveu um estudo sobre as

'gerações sandwiche!
"Os 'nem-nem' seguiram-

-se às 'famílias sandwiche',
uma noção aplicada a casais

(nasceram algures entre os

anos 50 e 60) que tratam dos

pais e que ainda cuidam dos

filhos - que conseguem so-
breviver com ajuda dos pais,

que viveram um processo de

mobilidade social permitida
pelo pós-revolução e pós-
-entrada na União Europeia,
e que à conta desse percurso
ascendente conseguiam aju-
dar os filhos. O problema

"Esta é a
geração com
menores
expectativas
de conseguir
ter um nível
de vida igual
ao que os pais
lhes deram"

"Os filhos
destas
famílias, os
tais 'nem-nem',
já não vão
poder ajudar
os pais'
Teresa Costa Pinto
investigadora
doISCTE



é que os filhos destas 'famílias
sandwiche', os tais 'nem-
-nem! já não vão poder con-
tar com o apoio dos pais",
acredita.

"A geração
dos meus pais
acreditava
sobretudo
no amor uns
pelos outros"
M. Villaverde Cabral
sociólogoO sociólogo Manuel VUlaver -

de Cabral diz, em tom de
brincadeira, que os pais são
da "geração dos loucos furio -
sos" - foi concebido em se-
tembro de 1939 quando foi
declarada a II Guerra Mun-
dial. "Sempre me perguntei
por que raio os meus pais se

atreveram a fazer um erro
desses, a culpa não é minha.
Acho que aquela geração
acreditava, sobretudo, no

amoruns pelos outros" ri-se
ele que, por poucos anos, não
pertence à geração dos baby
boomers (os nascidos depois
da II Guerra Mundial e até à
década de 60) e que assim fi-
caram conhecidos pelo au-
mento da natalidade

,
fruto do

final do conflito. As mulheres
voltaram ao seu anterior pa-
pel de donas de casa (en-
quanto os maridos foram lu-
tar na frente da batalha, elas

assumiram os seus lugares na
industria e nas várias ativida-
des civis) mas, e de uma for-
ma geral , com uma nova for-
ma de encarar o corpo e o eu.
Por essa altura - e falamos a
nível mundial - a indústria da

beleza recuperou aos poucos
a sua linha de produção, os
eventos sociais voltaram a dar
o ar da sua graça e o clima era
de grande otimismo e cresci-
mento... daí o nome 'explo-
sãode bebés' (babyboom).

O termo nasceu nos Esta-
dos Unidos para representar
os filhos dos soldados que,
regressados da guerra, volta-
ram à pátria e conceberam os

filhos que até aí não tinham
tido oportunidade de fazer.
São considerados mais oti-
mistas do que os seus pais
(pudera!) mas nos empre-
gos caracterizam -se por
gostarem de empregos fixos,
preterindo a inovação à^



? experiência e a carreira.
"Assistiram à guerra do Viet -

name, ao lançamento do sa-
télite soviético Sputnik, à ex-
plosão do Rock and Rol! e ao

aparecimento da televisão,
com todo o mundo novo que
a caixinha mágica veio abrir"
Por outro lado, acredita o

cientista social Manuel Villa-
verde Cabral, em Portugal,
"sofremos mais no pós-
-Guerra, quando Salazar foi
remetido para a periferia dos
vencedores. Depois do 25 de

Abril penso que acreditámos

que seria melhor, mas logo
desacreditámos. Houve duas

grandes hipóteses: o direito
de voto em 1974/1975 e de-
pois o voto para a adesão à

Europa. Esta geração atual
não vota apesar de todo o

acesso que têm à informação.
Estão -se nas tintas para os
aldrabões dos políticos e o

problema é que valem o que
valem na fila do supermerca-
do. A economia não conhece
classes sociais, diplomas, po-
líticas, só conhece o que cada

um vale no mercado ", acredi-
ta o sociólogo do Instituto de
Ciências Sociais da Universi-
dade de Lisboa. "Não deseja-
mos assumir um conflito in-
tergeracional mas ele efetiva-
mente existe. O projeto eco-
nómico que foi prometido
aos mais velhos e aos mais jo-
vens falhou rotundamente
porque, ou se garante as pen-

sões dos velhos, ou os empre-
gos dos jovens. Uma das duas

gerações será castigada e eu
arrisco-me a dizer que serão

as duas "atira Villaverde .

A socióloga Raquel Barbosa
Ribeiro sublinha ainda assim

que, nos últimos 30 anos,
houve um aumento de rendi-
mentos e que isso, juntamen-
te com o facto de as mulheres
terem entrado no mercado de

trabalho, dos laços de autori-
dade que havia com o Estado,
a famíliae aigreja se terem di-
luído deu origem a "uma so-
ciedade mais permissiva em

que a família é muito mais
branda com os jovens, em

que os pais muitas vezes têm
dificuldade em assumir um
papel de mais autoridade, o

que explica toda a atitude ge -
racional em relação ao mun -
do do trabalho e das obriga-
ções" conclui.

1945-60
Os 'baby boomers'
nasceram depois da
II Guerra, quando os
soldados voltaram

para casa.

XeY
A primeira nasceu a

tempo de viver o 25
de Abril, a segunda
cresceu a pare pas-
so com a tecnologia.

Sandwiche
Entrincheirados en-
tre os pais de quem
cuidam e os filhos

que sustentam, an-
dam, atualmente, na
casa dos 50-60 anos.

Nem-nem
Não estudam... nem
trabalham. Portugal
é um dos países
onde mais cresceu
esta tipologia
geracional.

"Da geração 1000 para 500 euros'

Explica a socióloga Teresa Costa
Pinto que em 2010 ainda se falava
da geração dos mil euros "e neste
momento o que se passa é que os
mil euros passaram para 500: pes-
soas licenciadas, qualificadas, cujos
pais tiveram grandes expectativas
que os estudos que lhes pagaram
garantissem condições de vida que
eles próprios tinham gozado"
"Aqueles que trabalham não dei-

xam de ser quase pobres na mes-
ma, porque a diminuição do nível

salarial é uma evidência. Temos
uma fatia grande de jovens que não

trabalham, nem estudam (os tais
'nem-nem') mas a solução também
não parece passar pelo investimen-
to no estudo. Em 2010, ainda era
um discurso que perpassava muito
entre os jovens, o de 'talvez dê para
fazer mestrado noutra área'. Uma

estratégia de que falavam muito era
mudar de área, mas os de agora já
não acreditam nisso, têm as portas
e as janelas todas fechadas".

Para trás na história ficou a

Geração Silenciosa (como fi-
caram conhecidos os pais dos

'baby boomers '), os filhos da
Grande Depressão e a Gera-
ção Perdida. Este último con-
ceito abrange duas realidades
distintas: por um lado os sol-
dados que perderam a vida na
I Guerra Mundial, por outro,
num contexto mais artístico,
batizou o grupo de artistas

que estava em França no final
da I Guerra Mundial, um re -

fúgio para as suas discussões
filosóficas e criações literá-
rias. Já a Geração Perdida
tornou -se popular no ro-
mance de Hemingway ' O Sol
Nasce Sempre' e no seu livro
de memórias.

Entre essa (geração) e os
'nem-nem' cabem muitas
outras gerações - como a X
(nascidos entre o início dos

anos 1960 e finais dos anos
setenta). O termo foi usado
numestudo de 1964 a respei-
to da juventude britânica. Ja-
ne Deverson foi convidada
pela revista 'Woman's Own'
para entrevistar os adoles-
centes da época e o estudo re -
velou uma geração de adoles -
centes para os quais era nor -
mal ter relações sexuais antes
do casamento, não acredita-
vam em Deus, não gostavam
da rainha Isabel II e não res-
peitavam os pais. Seguiu-se-
lhes a Geração Y (com bilhete
de identidade nos anos 80
anda hoje na casa dos 30).
Cresceram com a tecnologia
a entrar casa adentro mas
ainda foram à biblioteca re-
quisitar livros para os traba-
lhos da escola. Tiveram os

primeiros telemóveis no final
da adolescência, mas já não
se lembram como era não ter
como desmarcar um encon-
tro em cima da hora. Algo que
nunca preocupou a geração
Z... Que nasceu no mesmo
ano da internet, o




