
Abismo separa filhos dos anos 80 e 90 
Guilherme Felitti 
 
A relação entre as gerações dos anos 80 e 90 revela a diferença de quem encontrou a tecnologia 
no meio da vida e de quem cresceu acostumado a ela.. 
 
De um lado, o VHS, a fita cassete e o Walkman. Do outro, o DVD, o MP3 e o iPod. Em apenas dez 
anos, a rápida evolução tecnológica ampliou consideravelmente a diferença entre as crianças dos 
anos 80 e as da década de 90. 
  
Não é difícil encontrar integrantes da chamada “Geração Coca-Cola”, que acham que os mais 
jovens são “rápidos demais” no manejo das máquinas. O contrário também é verdadeiro: 
representantes da “Geração Digital” têm como reclamação constante a falta de habilidade dos 
nem tão jovens assim com gadgets e computadores pessoais. 
 
E a falta de entendimento, restrita às relações entre avós e netos, começa a atingir qualquer um 
que não tenha crescido junto a potentes PCs e com acesso à internet. 
 
“Minha tia trabalhava na Sony e me mostrou o Walkman que ela tinha. Queria sair andando com 
ele na rua, mas ela não deixou, morria de medo de eu ser assaltado”, conta André Inohara, 
administrador de empresas, hoje com 34 anos. “Realmente, a sensação de andar com um 
aparelho portátil e escutando rádio e música era de liberdade. Ir e vir...”. 
  
Denominado “Geração Coca-Cola”, o grupo de pessoas que foram criadas durante a década de 80 
teve um contato mais restrito e, por isso, mais deslumbrado com a tecnologia. Afinal, carregar um 
som portátil de um lado por outro, conceito introduzido pela Sony com o lançamento mundial do 
Walkman, em 1979, era uma enorme novidade. 
 
A canção homônima escrita por Renato Russo não estava errada em dizer que haveria “crianças 
derrubando reis”. As crianças em questão são as da chamada “Geração Digital”.  
 
Criadas em momento de popularização da tecnologia no país, elas apresentam gosto e facilidade 
para atividades virtuais e tratam a tecnologia como enorme intimidade - trocam e-mails e 
mensagens instantâneas no lugar dos bilhetinhos. 
 
O primeiro contato de Leonel Viotti Dias, 23 anos, com a tecnologia foi por meio do MSX de um 
vizinho, quando ele tinha sete anos. O interesse durou até 1992, quando, por conta de uma 
mudança, o primitivo PC teve de ser abandonado, o que não foi um grande choque. Na época, 
Viotti já tinha outro interesse: os celulares. 
 
“Meu pai vivia trazendo celulares para casa, pois fazia testes para a Telesp Celular na época”, 
revela. O contato precoce com os gadgets fez de Viotti um apaixonado por telefones móveis. 
Atualmente, o consultor de TI tem quatro aparelhos, que deixa espalhados entre seus irmãos e 
sua namorada. 
 
“A rede em si já estava funcionando, mas o serviço nunca foi para frente. Pegava muito mal, você 
precisava "mirar" o celular, não podia ter nada acima dele (só céu aberto), além do que, carregar 
aquele trambolho de quase um quilo na cintura era uma piada”, lembra Viotti. A cena pode 
parecer até ficção para quem nasceu depois da segunda metade dos anos 80. 
 
O significado das restrições explicadas por Viotti só será entendido de verdade pelos irmãos 
Gabriel Gyo e Rafael Levi Gentile Wang, de 10 e 6 anos, respectivamente, daqui a alguns anos. 
 
A mãe de ambos, a massoterapeuta Sabine Gentile, 36 anos, é rígida quanto à relação dos filhos 
com tecnologia. “Eles têm um videogame Playstation 2 e adoram jogar títulos de futebol, como 



Fifa 2005 e Winning Eleven. Mas só no fim de semana”, revela. “Tenho um PC em casa também, 
mas eles só navegam na web quando eu e meu marido estamos por perto”. 
 
O temor não é gratuito: o acesso a pessoas e material inapropriado é extremamente fácil. “Na 
escolinha deles já aconteceu o problema de uma menina de 12 anos que conversava com um 
pedófilo pelo MSN Messenger”, conta a mãe. 
 
O pesquisador Marc Prensky, ligado ao Massachusetts Institute of Technology(MIT), vê nos PCs e 
videogames a maneira pelas quais as crianças devem revolucionar a maneira como aprendem 
dentro da escola. 
 
No livro “Don´t bother me, mom – I´m learning” (Não me importune, mãe – Estou aprendendo, 
em tradução livre), Prensky defende que as crianças, “por não serem mais miniversões dos 
adultos, devem encontrar desafios para suas habilidades e conhecimentos” pelas diversões 
eletrônicas. 
 
O designer gráfico e músico, Marcelo Calenda, 33 anos, não vê problema nenhum na interação 
entre crianças e tecnologia. “Minha memória é meu PC. Como eu vou poder falar para o meu 
futuro filho não usar? Sou totalmente a favor da tecnologia entre as crianças”. 
 
Entusiasta dos videogames desde que jogou suas primeiras partidas no Odyssey, Calenda é um 
representante da “Geração Coca-Cola” e admite se surpreender ainda com algumas novidades 
tecnológicas, mesmo com mais de dez anos de contato com micros. “De vez em quando, vejo 
uma foto tratada ou descubro informações sobre um CD que eu quero comprar e fico surpreso 
com essa amplitude da tecnologia”. 
 
No ápice da adolescência, Neila de Paiva, 16 anos, diz se incluir no perfil padrão dos jovens. Tem 
uma conta no MSN Messenger, por onde conversa com amigos, conta com um endereço de e-mail 
(“usado só pra receber trabalhos da escola”) e, até duas semanas atrás, tinha seu perfil publicado 
no Orkut. “Cansei. Apareceu muita gente e eu me matei. Acho que sou a única pessoa que não 
gosta”, relata, sem saber da onda do chamado “Orkutcídio” que assola a rede social do Orkut. 
 
Muito do que a adolescente aproveita hoje não seria possível, durante a geração de 80, graças a 
uma medida tomada pelo governo chamada “Política Nacional de Informática”, que proibia a 
entrada de empresas internacionais no País. 
 
“Sentia raiva de não poder ter acesso às tecnologias avançadas. Por mais moleque que fosse, 
sabia que nosso mercado ia ficar para trás”, revela Inohara, que, mesmo com desconforto, se 
aventurou superficialmente no mercado de programação reservada do Brasil. 
 
Mesmo à parte da “Geração Digital”, que não tem como financiar um acesso freqüente, há gente 
procurando se entender com as tarefas digitais. Erick Marques de Oliveira tem 10 anos. A 
camiseta surrada que veste, junto às Havaianas gastas nos pés, denuncia que não tem condições 
financeiras de possuir um PC em casa. 
 
Morador da favela do Moinho, ele revela conhecer e acessar a internet com determinada 
freqüência graças ao Projeto Boracéia, na Barra Funda. Timidamente, diz entrar na internet para 
fazer pesquisas para a escola.  
 
“Ainda ontem, usei para ler sobre os dinossauros e sobre Pedro Álvares Cabral”, relata. Não tem 
e-mail, não conhece o Orkut e não sabe o que é um comunicador instantâneo, mas diz que nunca 
enfrentou problemas para navegar. O uso da tecnologia, porém, apresenta restrições. Erick diz 
que, quando não tem PC para usar na Boracéia, “eu compro uma cartolina e faço na mão”. 
 



O futuro imaginado por representantes de ambas as gerações passa longe do clichê Blade Runner, 
com carros voadores e andróides parecidos com humanos, embora jovens, como Neila, ainda 
apresentem expectativa por esse tipo de futuro. 
 
Ainda que tenha um pouco de pé no chão, a visão de Inohara para o futuro tecnológico da 
sociedade tem um pouco do deslumbramento apresentado pela “Geração Digital”. “Estaremos em 
Marte e vamos falar e ver outras pessoas em qualquer lugar com aparelhos acoplados no pulso. 
Não haverá fechaduras, mas sensores de íris. A tecnologia será mais e mais convergente”, analisa 
o administrador. 
 
O vislumbre sci-fi do futuro pela “Geração Coca-Cola” chegaria a ser surpreendente (afinal, são 
análises feitas por adultos na faixa dos 30 anos, não por crianças criativas), não fosse um motivo: 
todos eles não cresceram com a tecnologia, mas a englobaram durante a vida. 
 
No meio caminho, Viotti aposta em um realidade com a introdução e massificação de uma série de 
tecnologias apresentadas recentemente, como redes WiMax e PCs que utilizam papel eletrônico. 
 
Entre delírios sci-fi, Neila aborda o lado social do futuro da tecnologia. “Espero também que, se 
houver carros voadores na rua, é provável que todos tenham computadores para acessar a 
internet”. A visão do garoto Erick segue a mesma linha e é essencialmente oposta ao “futuro 
Blade Runner”, principalmente pela questão social. 
  
O futuro do garoto não envolve carros espaciais ou viagens no tempo e sim planos de se formar 
em advocacia para ajudar a mãe com o dinheiro. “Espero que todos tenham um computador. 
Assim talvez fique mais fácil pra eu me formar um advogado”. 
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