Nos 20 anos da Folha na internet, conheça sonhos,
valores e costumes tecnológicos da geração de brasileiros
que já cresceu conectada
(http://folha.uol.com.br/)
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A GERAÇÃO CONECTADA

Rejeição a gays, aborto e maconha cai; 51% acham errado
ver pornô

Fabio Braga/Folhapress

Thais Costa e o marido, Miguel Gomes

PAULA LEITE
MATEUS LUIZ DE SOUZA
DE SÃO PAULO
O mesmo jovem que valoriza o trabalho e a família (http://staging.temas.folha.com.br/folha20anosnainternet/ageracao
conectada/jovemsonhacomcarreiraesalarioaltoequermorarforadopais.shtml) também tem atitudes conservadoras
quando se trata de costumes e questões morais, ainda que a rejeição a alguns comportamentos tenha caído desde 2007, quando o
tema foi alvo de pesquisa anterior do Datafolha.
Ter comportamento homossexual era, há oito anos, moralmente inaceitável para quase metade dos brasileiros de 16 a 24 anos.
Hoje, 30% ainda veem o comportamento dessa forma, enquanto 36% o acham aceitável.
A rejeição aos gays é menor entre os jovens do que entre os brasileiros de mais de 25 anos, grupo em que quase metade (45%) diz
que não aceita o comportamento.
A rejeição ao aborto também caiu, ainda que continue em níveis altos: 79% o acham inaceitável, um pouco abaixo dos 85% de
2007.
Por fim, 67% afirmam que é moralmente errado
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JOVENS VALORES
Metade dos jovens diz ser errado ver pornografia
Mentir ao declarar o imposto de renda
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Brasileiros entre 16 e 24 anos; resposta múltipla; fonte: Datafolha
Confira mais infográficos da Folha

Surpreendentemente, a geração está dividida em relação à pornografia, tão fácil de acessar na internet.
Metade (51%) dos brasileiros de 16 a 24 anos acha moralmente inaceitável ver vídeos pornográficos, enquanto a outra metade se
divide entre os que acham aceitável, os que acham que não é uma questão moral e os que acham que depende da situação.
Baixar músicas ou vídeos na internet não é problema para esse público nos dois casos, mais da metade acha moralmente
aceitável.
Alguns jovens brasileiros adotam atitudes tradicionais para si mesmos, mas mostram tolerância com as escolhas dos outros.
A estudante Thais Costa, 21, optou por fazer sexo apenas depois do casamento. Ela diz que isso não foi imposição da família nem
da religião. "Posso garantir que o 'sacrifício' vale a pena", diz.
A jovem não gosta de ser chamada de careta. "Da mesma forma que não é legal nomear uma mulher de 'vagabunda' ou um homem
de 'galinha', também não é legal condenar uma escolha que seja o oposto disso", afirma Thaís.

20 anos em 20 imagens

1998
Naquele final de ano, o cartaz da Sabesp com a imagem de uma praia instalado na rodovia dos Imigrantes era apenas uma miragem para milhares de motoristas presos no
congestionamento no sentido litoral (Antônio Gaudério/Folhapress). Veja a galeria completa (http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/3647320anosdefolhaonline)

Enquanto isso, na internet

Barbalha e Jardim
Popularizado pelo YouTube, o áudio de 1975 traz como protagonista o locutor Eloi Teles, da Rádio Araripe, da cidade do Crato. Eloi, morto em 2000, aos 64 anos, tinha de ler um
comunicado informando que as cidades de Barbalha e Jardim ficariam sem energia elétrica. Mas que poderiam se reenergizar antes do previsto. Bom, ao menos isso era o que ele
deveria ter dito. Assista (https://www.youtube.com/watch?v=lDDPe6E1nPQ)
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Público fica 9 horas por dia conectado à rede pelo celular

PAULA LEITE
MATEUS LUIZ DE SOUZA
DE SÃO PAULO
Olhe em volta. Das pessoas que estão com você em casa, no trabalho, na escola ou no ônibus, quantas estão mexendo no
celular neste exato momento? Talvez você mesmo esteja lendo esta notícia no smartphone.
Se forem jovens, é grande a chance de que estejam usando o telefone para acessar redes sociais ou enviar mensagens, mostra a
pesquisa Datafolha com brasileiros de 16 a 24 anos.
Entre esse público, 78% têm smartphone, percentual que é de 52% entre os que têm 25 anos ou mais.
Segundo a pesquisa, 76% dos mais jovens costumam acessar a rede pelo celular, índice maior que qualquer dos outros
aparelhos pesquisados notebook, computador de mesa, tablet, videogame e smart TV. Apenas 34% usam PCs para navegar
na internet.
Cléo Carvalho da Silva, 17, que mora no Rio de Janeiro, não consegue se desligar dos grupos de mensagens nem na hora de
tomar banho. "Pelo menos até agora, não estraguei o aparelho por usálo no chuveiro", diz ela (a Folha não garante a
integridade do seu aparelho se você decidir seguir esse exemplo).
"Ficar sem o celular dá desespero e ansiedade. Fico sem ele só quando estou dormindo", afirma.
Que o aparelho não desgruda da mão não parece novidade, mas o Datafolha mostra que o uso do smartphone é mais intenso
nesse público.
A maioria dos jovens que usa a internet pelo celular inteligente é como Cléo: 56% ficam conectados por quatro horas ou mais 
entre os mais velhos, o índice cai para 24%. Em média, pessoas de 16 a 24 anos ficam online pelo smartphone por nove horas
diárias, contra seis horas do outro grupo.

O QUE TANTO FAZEM?
Mas para que usar tanto a internet no celular? As atividades realizadas no smartphone mais citadas pelos jovens são ouvir
música, publicar fotos (selfies?) em diferentes redes sociais, compartilhar notícias e ver vídeos no YouTube.
O smartphone também é o aparelho mais citado pelos jovens como o preferido para acessar notícias, enquanto os brasileiros
que têm 25 anos ou mais se dividem entre os que preferem ler no celular e os que preferem acessar no computador.
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A música baixada da rede (legal ou ilegalmente) e salva no celular está dando lugar aos serviços de streaming
(http://www1.folha.uol.com.br/tec/2014/12/1568109retrospectiva2014streamingrevolucionaojeitodeconsumir
musica.shtml), mais acessíveis no Brasil.
Renato Bartsch, 23, diz que baixava músicas em serviços de compartilhamento, mas hoje prefere usar o YouTube ou o Spotify.
"Antigamente era muito caro adquirir uma mídia física original", diz ele. "Agora o serviço de streaming melhorou muito, assim
como a velocidade da internet."

20 anos em 20 imagens

1999
Caminhão do Carrefour com alimentos vencidos chega ao lixão em São Vicente (SP) e é cercado por moradores de uma favela local, que vivem do depósito (Moacyr Lopes
Junior/Folhapress). Veja a galeria completa (http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/3647320anosdefolhaonline)

Batman feira da fruta
Além de enfrentar o Coringa, o Batman dos anos 1960, nesta dublagem, tem como oponentes até mesmo os aliados, como um Robin bocasuja e um
comissário Gordon com problemas familiares. A dublagem foi feita em 1981 pelos paulistas Fernando Pettinati e Antônio Carlos Camano, com um recémadquirido e moderno
videocassete JVC 6700. Digitalizada, a sátira começou a ser enviada sem parar aos usuários de internet em 2003, para surpresa dos próprios dubladores, que não o assistiam desde
1985, quando a fita VHS original se perdeu. Assista (https://www.youtube.com/watch?v=YK0bsOQ1EHw)

