
ADOLESCÊNCIA SEM FIO
N ão há nada. mas nada mesmo,

mais essencial para um adoles-
cente de classe média do que um
celular. Uma pesquisa do Insti-

tuto Ipsos mostra que cerca de 60% dos
jovens brasileiros das capitais têm um
aparelho portátil. Ele é uma extensão do
corpo, uma necessidade vital, uma ex-
pressão de sua limitada, mas prezadíssi-
ma independência. Por meio do celular
— que tem de ser trocado idealmente
a cada seis meses —, o adolescente
acessa a internet, baixa e reproduz mú-
sicas e envia mensagens instantâneas,
com as gírias e abreviações típicas de
um código quase inacessível para quem
tem mais de 20 anos. Ah, sim: o celular
também funciona como telefone. O que
eles tanto talam aos aparelhinhos?
Nada muito diferente do que
seus pais conversavam
no tempo que telefone
era um troço pesadão,
fixo ao lado do sofá
da sala de estar, com
um disco de plásti-
co ou ferro que era
preciso girar para
contatar outro nú-
mero. Felizmente,
algumas coisas não
mudam neste mundo.

O que disse Veja "São os
jovens que abraçam a tecnologia com
maior entusiasmo. Numa época em que
os celulares deixaram de ser meros te-
lefones para se tornar engenhocas de
caráter multimídia, capazes de gravar e
enviar imagens e até baixar músicas da
internet, os adolescentes assumiram o
papel de desbravadores. Enquanto mui-
tos adultos ficam atônitos com os recur-
sos cada vez mais avançados dos apare-
lhos, estima-se que no Brasil os jovens
sejam responsáveis por algo próximo de
90% do uso. de serviços diferenciados,
como as mensagens de texto."

A rede de telefonia mó-
vel do Brasil entrou neste ano na ter-
ceira geração do celular — a 3G. Pelo
menos seis vezes mais rápida do que
a geração anterior, a 3G deverá ser
uma revolução análoga à banda larga
na internet. A navegação pela rede e
o download de músicas no celular,
por exemplo, serão bem mais ágeis.
"Sempre que há uma mudança tec-
nológica dessa ordem, os primeiros a
aderir são os jovens", diz o consultor
Eduardo Tude, da empresa Teleco.

ARMAS NA MIO
internet, música,

comunicação instantânea
com os amigos: os

adolescentes exploram
todos os recursos do celular
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