
Os conflitos entre as
gerações ficaram para trás
Jovens e adultos de hoje compartilham valores, ideais e opiniões

confie em ninguém
com mais de 30 anos",

dizia um dos inúmeros lemas
das passeatas de maio de
1968. Aquela geração de es-
tudantes ficou marcada pelas
manifestações a favor do
amor livre e dos movimentos
sociais e pelos protestos con-
tra os governos autoritários de
diversas ideologias e a guerra
do Vietnã. O sentimento do-
minante era de ceticismo em
relação aos valores da família
tradicional. A capa da revista
Time de 7 de junho daquele
ano, com o título "Os cínicos
idealistas de 68", mostrava a
divisão então entre pais e fi-
lhos. "A ética dessa turma põe
a justiça acima da ordem, o
bem-estar coletivo acima do
conforto individual, a com-
paixão acima da coerção, as
pessoas sobre instituições",
diz o texto. "Eles ignoram
que os jovens sempre tiveram
ideais - alguns alcançados
com a ajuda dos adultos. Con-
denar os mais velhos, porém,
parece mais fácil."

Nunca jovens e adultos es-
tiveram tão distantes como
naquele tempo. Quatro déca-
das depois, jovens e adultos
nunca pensaram tão pareci-
do. Uma pesquisa com 14 mil

pessoas em seis países da
América Latina, divulgada
na semana passada, aponta
mais semelhanças e menos
conflitos entre as gerações
em temas antes proibidos na
sala de jantar, como consumo
de drogas, aborto, homosse-
xualismo, pena de morte e
religião (leia quadro abaixo).
"A sociedade não se divide
mais entre adultos conserva-
dores e jovens revolucioná-
rios e progressistas", diz O
Estado de S. Paulo. "Criamos
estereótipos como o de que
jovens seguem tendência li-
bertária e velhos, conserva-
dora. Mas não há mais tanta
diferença em termos de valo-
res e opiniões", afirma a so-
cióloga Helena Abramo, do
Instituto Polis e coordenado-
ra do estudo no Brasil.

O próprio conceito de pro-
gressista e de conservador
está em transformação. "Se
por um lado a nova geração é
contra a legalização do aborto
e a favor da pena de morte, de
outro defende a liberdade se-
xual e de expressão e é mais
sensível à discriminação e às
injustiças sociais", afirma
Helena Abramo. Para a gran-
de maioria dos entrevistados
- mesmo os de pouca idade



- os jovens são considerados
mais consumistas e individu-
alistas. A principal preocupa-
ção, tanto de quem está nas
carteiras escolares como de
quem dá expediente no escri-
tório, é ter maiores oportuni-
dades de trabalho, obter um
diploma universitário e ga-
rantir melhores salários, nessa
ordem. Em tempos de crise,
econômica, principalmente,
os cartazes de protesto deram
lugar a mochilas com com-
partimento para laptop.

O que mudou? Foram os
filhos, foram os pais, foram
os tempos? Tudo ficou dife-
rente. "A geração que daqui
a 20 anos estará no comando
do país não almeja fazer ne-
nhuma revolução - nem se-
xual, nem política, como
sonhavam os jovens das dé-
cadas de 1960 e 1970. Mudar
o mundo não é com eles",
afirma reportagem recente
de Veja. "Fruto da revolução
tecnológica e da globaliza-
ção", eles formam, ainda, a
geração do "tudo-ao-mesmo-
tempo-agora". São capazes
de realizar várias atividades
ao mesmo tempo porque ce-
lular, iPod, computador e vi-
deogame praticamente vira-
ram uma extensão do corpo
e dos sentidos.

Em outras palavras, o pen-
samento dos jovens foi trans-
formado pelas novas tecno-
logias. Não à toa, esse é o
principal ponto de divergên-

cia ainda em relação aos
mais velhos, segundo a pes-
quisa feita agora. No Brasil
50% dos jovens entrevista-
dos são usuários da internet,
enquanto apenas 21% dos
adultos fazem uso constante
da rede. O uso de ferramen-
tas tecnológicas para a co-
municação é o principal des-
compasso entre as gerações,
afirma Robin Throckmorton,
autor de um livro sobre o te-
ma, à revista Entrepreneur.

Os poucos pontos de
atrito entre pais e

filhos devem diminuir
ainda mais no futuro

Throckmorton compara
principalmente as formas de
interação adotadas pelos cha-
mados baby boomers (nasci-
dos nas duas décadas seguintes
à Segunda Guerra Mundial), a
geração X (entre 1965 e 1981)
e a geração Y, também conhe-
cida como millenials (a partir
dos anos 1980). Os baby boo-
mers conversam pessoalmen-
te, por e-mail ou celular. A
geração X usa celular, e-mail e
programas de mensagens ins-
tantâneas, como o MSN. A
geração Y acha e-mail um ins-
trumento ultrapassado. Os
adolescentes e pós-adolescen-
tes preferem a rapidez dos pro-
gramas de mensagem instan-
tânea e as mensagens de celu-

lar - além, é claro, dos textos
enxutos do Twitter, a rede de
relacionamento social que alia
a internet aos celulares.

Mas até essa distância entre
as gerações está diminuindo.
Os adultos em idade avançada
vão aos poucos se inserindo no
mundo digital. O grupo que
mais cresce no Face-
book são os maiores
de 55 anos, com
um incremento
de 450% em
seis meses, en-
tre o final do ano
passado e o início
deste—ou seja, o número
de usuários nessa faixa
etária quadruplicou du-
rante esse período. O
Salão dos Sêniores, uma
feira de tecnologia volta-
da para maiores realizada
em abril em Paris, apresen-
tou uma série de novidades
no segmento, diz Le Monde.
A empresa E-Sidor criou
uma interface bastante sim-
plificada para computado-
res com tela sensível ao
dedos. O sistema é o Linux,
com ícones que acessam
diretamente as funções, co-
mo enviar e-mail, ver fotos
e escrever textos.

E o que deve acontecer da-
qui para a frente? Para Regina
Novaes, do Instituto Brasilei-
ro de Análises Sociais e Eco-
nômicas (Ibase), que também
colaborou com o recente estu-
do latino-americano, "a ten-

dência é de que os poucos
conflitos ainda presentes nas
relações de pais e filhos desa-
pareçam à medida que jovens,
nascidos em uma sociedade
mais aberta ao diálogo e à di-
versidade, criem seus filhos
sob os mesmos princípios". O
resultado poderá ser a forma-
ção, no futuro, de uma espécie
de geração única, dividida
apenas pela cor dos cabelos
ou pela cor das roupas.
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