
Geração Y: erros fazem parte do processo de aprendizagem 
 
Dentre jogadores e não jogadores de videogame, no Brasil, a Geração Y, ou geração da 
internet, mostra fortes traços de lealdade, tolerância com os próprios erros, preferência por 
uma situação estável e grande capacidade para se relacionar. 
 
A pesquisa da FGV avaliou a importância que a nova geração de trabalhadores dá para os 
dilemas éticos. Nos jogos, é muito comum que os usuários busquem códigos e atalhos para 
passar de fase ou deixar seus instrumentos mais potentes. A quantidade de jovens que não 
acredita que vale vencer a qualquer preço é dez vezes maior do que os que acreditam. 
 
Tanto os jogadores quanto os não jogadores apresentaram aversão a trapaças na vida real – 
afirmou Pascarella – Isto é um resultado muito positivo, pois mostra que eles sabem separar 
bem a realidade do mundo virtual. 
 
Os dois grupos também pensam igual em relação à atitude competitiva e atitude cooperativa. 
Em cada cinco jovens que responderam os questionários, quatro rejeitaram a ideia de que 
competição é a base do sucesso individual. Na comparação entre sexo, as mulheres rejeitam 
três vezes mais a competição do que os homens. 
 
A maioria dos participantes da pesquisa também mostrou grande facilidade para aceitar erros 
cometidos, mas isso se não forem considerados de grande magnitude. 
 
De acordo com o estudo, esta tolerância pode estar relacionada a questões do método de 
aprendizado mais praticado pela geração em estudo, que trabalha muito a tentativa e o erro. 
 
A falha faz parte do processo de aprendizagem e, embora os respondentes tenham declarado 
que não tomam decisões sem avaliar as consequências, acredita-se que tal avaliação ainda 
seja subempregada ou subdimensionada. Até mesmo porque acredita-se que vencer e perder 
sejam duas faces de uma mesma moeda – diz o estudo. 
 
Quando avaliados em relação a individualismo e socialização, a Geração Y rejeita que os 
relacionamentos via internet sejam mais eficazes do que os face a face: – A amostra derruba 
mais um mito, frequentemente expostona mídia, de que os relacionamentos atualmente sejam 
mais virtuais. Talvez possa se atribuir esta contradição a uma interpretação errada do 
comportamento demonstrado pelos jovens desta geração, que cada vez mais se comunicam 
por meios eletrônicos. 
 
Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 6 dez. 2009, Economia, p. E5. 
 
 
 
 
 


