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O que
os jovens

querem
Pesquisa com pessoas entre 18 e 25 anos traça o perfil da "próxima
geração", formada por pessoas que cresceram com celular, PC e
internet. Sucessores da "geração X", que, por sua vez, veio a suceder a
geração "baby boom", os "próximos" são menos idealistas: pesam em
ficar milionários. Por Lina de Albuquerque, para o Valor, de São Paulo

C
ayo Billachi é "produtor executivo" Apaixonado por música desde criança, dei-
da área musical. A denominação pó- xou a cidade de Catanduva, no interior de São
de soar um pouco pretensiosa para Paulo, para discotecar no bar Pop's, ponto de
alguém que acabou de fazer 20 encontro de descolados da capital, e de lá sal-

anos. Mas Cayo não esconde a ambição pró- tou para o estúdio do Apollo Nove, um dos
fissional. E, afinal, é isso mesmo o que ele faz. mais respeitados produtores artísticos da no-

va geração. Cayo foi produtor do roqueiro
Supla e hoje agencia o cantor Renato Godá,
nome cotado na bolsa de apostas do pop des-
te ano, especialmente depois de ter o disco
gravado pelo engenheiro de som de John
Lennon e Madonna, o americano Roy Cicala.
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Apesar da pouca idade, Cayo também já
foi "assistente do assistente" de iluminação
em shows da cantora Maria Bethânia e "as-
sistente do assistente" do produtor do ser-
tanejo Bruno e Marrone. Mas o mais im-
portante é que Cayo traz um diferencial ca-
da vez mais valorizado no mundo atual: é
um atuante expoente daquela que vem
sendo chamada de "geração XY" por uns
ou de "next generation" por outros.

A "próxima geração" acaba de ser diag-
nosticada com detalhes por estudo basea-
do em pesquisas de diversos anos feitas pe-
lo The Pew Research Center, importante
centro de pesquisa com sede em Washing-
ton, e um levantamento mais recente con-
duzido pelo mesmo instituto, com o obje-
tivo de compor o retrato final dos jovens

que cresceram armados de computadores
e celulares. A pesquisa considerou a "próxi-
ma geração" como sucessora da chamada
"Geração X", formada por pessoas entre 26
e 40 anos, que, por sua vez, veio a suceder a
geração "baby boom", cujos representantes
têm entre 41 e 60 anos.

No último levantamento do Pew foram
entrevistados 1.501 adultos, entre eles 579
jovens de 18 e 25 anos, adaptados num
mundo em que a única constância são as rá-
pidas transformações. O estudo demons-
trou que, à semelhança dos jovens adultos
de épocas anteriores, a geração que cresceu
à sombra do atentado de 11 de setembro de
2001 encara o futuro com otimismo e se
sente feliz com a vida que leva.

Diferentemente de gerações anteriores,

os "próximos" se dizem mais satisfeitos
com as oportunidades de educação e tra-
balho que receberam. Eles querem ganhar
dinheiro. De alguma forma, contrariam a
máxima "dinheiro não, beleza pura", adap-
tação tupiniquim dos ideais da contracul-
tura cantado por Caetano Veloso na músi-
ca "Beleza Pura", gravada em 1979.

Esses jovens não têm pudores em admitir
que ficar rico e tornar-se famoso fazem parte
de seus maiores sonhos. Mas os "próximos"
também priorizam a estabilidade social e a
família. Três em cada quatro entrevistados
declararam ver os pais pelo menos uma vez
por semana e metade deles diz manter con-
tato diário com a família. Eles revelam mais
tolerância em relação a temas sociais como
imigração, racismo e homossexualidade. E a

Marcela, de 18 anos, e
Cayo, de 20,
representam bem a
"geração XY": ela
conversa pelo MSN
ao mesmo tempo que
vê TV e navega por
sites de moda; eleja é
"produtor executivo"
da área musical
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maior parte acredita que o sexo casual, o
abuso de álcool e drogas e a violência são
mais freqüentes do que há 20 anos.

A internet, evidentemente, sobressai en-
tre os principais distintivos dessa geração
que cultiva amizades e faz contatos profis-
sionais enviando e-mails, disparando tor-
pedos por celular e conversando por Skype
e MSN, os mais conhecidos programas de
bate-papo em tempo real.

A adesão aos sites de relacionamento, en-
tre eles Facebook, MySpace e MyYearbook,
fez que esse grupo ganhasse o apelido de
"Look at me generation", algo como "gera-
ção olhe para mim". Para se ter uma idéia, a
maior parte dos entrevistados confirma ter
acessado esses sites — quatro em cada dez
deles criaram e tornaram disponível o pró-
prio perfil na internet.

Mesmo assim, a maioria não tem uma vi-
são cor-de-rosa da informática, pois 80% .
admitem que a internet pode tornar as
pessoas mais preguiçosas. Parêntesis: no
Brasil, essa constatação reforça a interpre-
tação das taxas de obesidade divulgadas
recentemente pela Sociedade Brasileira de
Endocrinologia e Metabologia (Sbem/DF).
Hoje 40% da população brasileira está aci-
ma do peso e 15% dos gordinhos são crian-
ças de maior poder aquisitivo que troca-
ram a bola pelo computador, provavel-
mente os sucessores dos "próximos".

Embora o Orkut tenha sofrido uma de-
bandada de americanos no último ano, ele
continua funcionando, no caso brasileiro,
como o site de relacionamentos mais popu-
lar. Foi através dele que Cayo Billachi fez o
primeiro contato que acabou dando frutos

com o cantor Renato Godá. Cayo acaba
atuando como uma espécie de "consultor"
de gerações mais velhas. O jovem está empe-
nhado em ajudar a cantora e compositora
Fernanda Porto a criar o seu perfil no MvSpa-
ce, aliás o site que mais cresce no país. O MyS-
pace está virando febre especialmente no
que diz respeito à música, a grande paixão
dos "nexters", geração que fez dos tocadores
de MP3 uma extensão do próprio corpo.

Recém-chegada ao pedacinho brasileiro
do MySpace, uma banda virtual chamada
Digigarden começa a atrair intemautas da
nova geração. Com um repertório criado a
partir de definições de pala\Tas retiradas do
Google, a ferramenta de busca que já se tor-
nou o oráculo da internet, o Digigarden é
formado por uma dupla com poucos anos à
frente da geração XY. Os seus criadores, o ar-
quiteto Nivaldo Godoy Jr. e o produtor de
vídeo Panais Bouki. são amigos de infância
que se reencontraram para produzir "músi-
cas googlísricas" ou. como carimbam em in-
glês na rede. "Songs of Googlism".

Eles também produzem videoclipes de
bandas que muitas vezes só conhecem
dentro do ambiente virtual. "Mantenho
contato com pessoas de diversas idades",
comenta Godoy Jr_ de 28 anos. "Mas noto
que os mais jovens têm menos medo de ex-
perimentar novas linguagens e se arriscam
mais nas criações."

Por causa da facilidade de hospedar ar-
quivos musicais, o MvSpace já ajudou a
lançar muitos jovens talentos no mercado,
como a banda de rock britânica Arctic
Monkeys, que figura entre os pioneiros do
hype virtual, e a dupla americana Gnarls

Bariuey que na festa de bodas de prata.
MTV, ocorrida no fim do ano passado em
Copenhague, a maior cidade da Escandiná-
via, venceu a categoria de "sons do forró".
Os fãs da Arctic Monkeys copiaram e dispo-
nibilizaram pela internet as primeiras fitas
demos e depois montaram um perfil no
MySpace antes mesmo que e» membros da
banda soubessem. Mal saída da geração
XY, outra inglesa, a cantora Lily Allen, 26
anos, estourou no MySpace antes de con-
quistar o mundo com o seu álbum de es-
tréia. Exemplos não faltam.

Graças à rede de relações virtuais, o sexte-
to paulistano Cansei de Ser Sexy — ou CSS
para facilitar a carreira internacional — co-
meçou fazendo sucesso fora do país para só
depois ser absorvido pela lendária gravado-
ra americana Sub Pop. Em proporções me-
nores, a banda O Bonde do Rolê, formada
por um trio de universitários de Curitiba,
espalhou-se com força total na rede e, em
menos de dois anos de existência, foi parar
nas páginas da revista americana "Rolling
Stone", uma das bíblias da cultura pop. No
fundo, os "próximos" talvez tenham sido os
primeiros a perceber que a internet pode se
tornar cada vez mais fundamental no lança-
mento dos produtos musicais.

Especialista em interação entre seres hu-
manos e computadores, o americano Ben
Shneiderman diz em seu livro mais recen-
te, "O Laptop de Leonardo" (Editora Nova
Fronteira), que estamos vivendo uma fase
chamada por ele de "Renascimento 2.0"_a-?cimento 2.0" —
um período de utopia apoiado no poten-
cial ainda pouco explorado da informática
e da internet. De acordo com essa visão, os

Como será o amanhã
O que pensam e o que querem os integrantes da "geração XY"

Usam a tecnologia e a internet para conectar-se
com pessoas de maneiras novas e características.
Mensagens de texto, mensagens instantâneas e
e-mails os mantêm em contato constante com
os amigos. Cerca de metade disse ter enviado
ou recebido uma mensagem de texto pelo telefone
nas últimas 24 horas, quase o dobro da proporção
verificada na faixa etária entre 26 e 40 anos.

Fazem parte da geração "Olhem para mim". Sites
de relacionamento social, como Facebook,
MySpace e MyYearbook, permitem que coloquem
no ar um perfil pessoal completo, com fotos,
descrições de interesses e atividades de lazer. A
maioria dos "próximos" já usou sites desse tipo
e mais de 40% criaram um perfil pessoal,

A ampla adoção das novas tecnologias os torna
conhecedores ímpares de suas vantagens e
desvantagens. Em comparação aos adultos, têm
maior probabilidade de dizer que essas
ferramentas virtuais tornam mais fácil conhecer
novos amigos e ajuda a aproximá-los dos antigos
e da família. Mais de 80%, no entanto, admitem

que essas ferramentas tornam as pessoas mais
preguiçosas.

Cerca da metade dos "próximos" encabeça o
apoio a casamento de homossexuais e a aceitação
do casamento inter-racial.

Fora dessas questões sociais, suas opiniões
desafiam uma categorização fácil. Os "próximos"
são menos críticos em relação à regulamentação
das empresas pelo governo, embora também
sejam menos críticos em relação às próprias
empresas. Também é a geração com maior
probabilidade de apoiar a privatização do sistema
de Previdência Social.

Mantêm contato intenso com pais e parentes.
Cerca de 80% dos pesquisados dizem ter
conversado com os pais nas últimas 24 horas.
Quase 75% vêem os pais pelo menos uma vez
por semana e metade os vêem diariamente. Um
dos motivos: dinheiro. Cerca de 75% dos
"próximos" dizem que os pais os ajudaram
financeiramente nos últimos 12 meses.

Seus pais podem nem sempre ficar satisfeitos
com o que vêem. Certa de metade dos "próximos"
diz já ter feito uma tatuagem, ou tingido o cabelo
com uma cor incomum. ou feito um piercing em
algum lugar do corpo que não o lóbulo da orelha
Entre essas opções, as tatuagens são as mais
comuns, decorando o corpo de mais de 30% dos
jovens adultos.

Aproximadamente 20% dos "próximas" dizem
não ter afiliação religiosa ou ser agnósticos ou
ateus, quase o dobro da proporção dos jovens
que diziam o mesmo no fim da década de 80
Apenas 4% dos "próximos" afirmam que as
pessoas de sua geração vêem como o objetivo
mais importante da vida se tornar mais
espiritualizadas. -

De certa forma, estão mais interessados em
manter-se atentos a assuntos nacionais e políticos
do que os jovens da geração passada. Ainda
assim, apenas cerca de 30% dizem acompanhar
"a maior parte do tempo" o que acontece no
governo e nos assuntos públicos.

Seus heróis são próximos e conhecidos.
solicitados para indicar alguém que
duas vezes mais provável
membro da família, professor:
do que isso, cerca do dobro de
admirar mais alguém ligado ao
do que um líder político

Sentem-se mais confortáveis
e as novas formas
probabilidade
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Fonte: The Pew Research Center
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jovens que estão se preparando, ou acaba-
. ram de chegar ao mercado de trabalho, fa-
zem parte de uma geração pronta para de-
flagrar uma revolução social baseada na
rede de relações pessoais e colaboração de
idéias fortalecida pela internet.

A chamada "cultura colaborativa", alias,
se faz notar em várias áreas da internet, dos
blogs, os diários on-line, à Wikipédia, a en-
ciclopédia em que qualquer um pode es-
crever ou corrigir verbetes escritos por ou-
tros. Junto com o Google e o YouTube — a
biblioteca visual da internet alimentada
por vídeos caseiros — essa cultura se tor-
nou símbolo de uma fase que os especialis-
tas estão chamando de "web 2.0", em que o
acesso ao conhecimento tende a ser cada
vez mais livre.

Recentemente, entre os brasileiros, o
YouTube foi responsável por turbinar a car-
reira da veterana atriz Maria Alice Verguei-
ro, protagonista de "Tapa na Pantera", o
curta-metragem em que ela simula ser
consumidora de maconha, assinado pelos
jovens cineastas Rafael Gomes, Mariana
Bastos e Esmir Filho. Aos 71 anos, Maria
Alice diz nunca ter feito tanto sucesso co-
mo agora: o "Tapa na Pantera" foi visto por
mais de 250 mil pessoas, entre elas um ex-
pressivo número de "próximos".

Respeitado filósofo da era da informáti-
ca, o francês Pierre Lévy acredita que a van-
tagem do computador sobre a escrita é que
ele serve à mobilização permanente dos
homens e das coisas. Em "As Tecnologias da
Inteligência" (Editora 34), Lévy afirma que
o acesso às informações on-line, a noção de
tempo real inventada pelos "informatas", é
feito de forma seletiva e não contínua co-
mo na leitura, o que poderia justificar ou-
tra característica relevante no perfil desses
jovens capazes de ouvir música, conversar
pela internet e continuar abrindo sucessi-
vas janelas no computador.

"O segredo para não se perder na rede é
começar acessando um grande número de
informações para no fim se concentrar no
principal", ensina a estudante de moda
Marcela Ramires, de 18 anos, habituada a
conversar pelo MSN com o notebook no co-
lo, ao mesmo tempo que assiste à televisão e
navega pelos sites de moda. O que poderia
ser interpretado como dispersão pode estar
funcionando como um critério de seleção. É
o que leva o jornalista britânico Chris An-
derson afirmar que estamos vivendo o fim
da era da cultura de massas.

No livro "A Cauda Longa", o jornalista
considera a internet um meio privilegiado
para um número cada vez maior de produ-

tos atingir um número menor de consumi-
dores capazes de fazer escolhas entre um
imenso volume de ofertas. Esse processo
acabaria finalmente resultando num refi-
namento do conhecimento.

A psicóloga Carla Witter, pesquisadora de
mídia e doutora pela Universidade de São
Paulo (USP), ressalta, no entanto, que o
bombardeio de informações tem o seu lado
negativo. Ele pode provocar conhecidas
confusões, como o envio de mensagens tro-
cadas pelo Orkut, ou estimular mecanismos
pouco saudáveis de espionagem da vida
alheia. O excesso de "oferta" de dados de que
os "nexters" hoje dispõem nem sempre leva
a um aprendizado com conteúdo, segundo
ela. Por esse prisma, é grande o risco de per-
der o filtro e esbarrar na superficialidade.

Além disso, ressalta a psicóloga, os sites de
relacionamento podem alimentar a falsa
ilusão de popularidade: em vez de cultivar
amizades, basta "adicionar" amigos com um
toque no teclado. Por isso é que se diz que o
grande desafio dos "próximos" está em
aprender a usar o potencial virtual de modo
positivo. Vale lembrar que o otimismo apa-
rece como característica importante no per-
fil desses jovens. Godoyjr., do Digigarden e
interlocutor dessa geração, faz sua aposta:
"A internet é a liberdade de pensamento". •

Nivaldo GodoyJr.,

um dos criadores da

banda virtual

Digigarden, que
produz "músicas
googlísticas":"A
internet é a liberdade
de pensamento"
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