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Parecem adultos?

l
BEATRIZ VELLOSO

dade é apenas um número." O ra-
ciocínio, prosaico, é de Elisa Stec-
ca, estilista paulistana. Aos 40

anos, Elisa é uma mulher adulta como
qualquer outra: casada há 15 anos, duas
filhas, trabalha diariamente, paga con-
tas, cuida da casa e leva as meninas pa-
ra a escola. Mas, ao mesmo tempo, é
uma mulher como poucas. Aos 40, gos-
ta de música eletrônica - recentemen-
te deixou as filhas com a
babá e foi ao festival Skol
Beats, em São Paulo, ver
os ingleses do grupo Pro-
digy. Aos 40 anos, detesta
roupas caretas, curte uma
boa balada, quer distância
de empregos em que te-
nha de usar tailleur e ba-
ter cartão. Aos 40 anos,
tem cara e jeitão de 20 e
poucos. Ela é ponta-de-
lança de um movimento que está in-
vadindo, pelas beiradas, os centros ur-
banos do planeta: Elisa é grup.

Surgido nos Estados Unidos, o no-
me grup é uma contração de grown up
-literalmente, "adulto". O apelido foi
dado pelo jornalista Adam Sternbergh,

, da revista New York, e serve para fa-
cilitar o reconhecimento da nova tri-
bo. Os grups são homens e mulheres
crescidos, na faixa dos 30, 40 e até 50
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anos, com as responsabilidades normais
da idade - trabalho, casamento, filhos,
contas a pagar. Mas têm hábitos e vi-
sual de garotos ou adolescentes. Bai-
xam arquivos de MP3 pelo computador.
Gostam de bandas alternativas como
Bloc Party e Art Brut. Circulam com tê-
nis All Star nos pés e freqüentam bares
e casas noturnas da juventude.

Os grups não devem ser confundi-
dos com os marmanjos que se recusam
a sair da casa dos pais, apesar da pas-

sagem dos anos, chama-
dos "adultescentes", nem
com os tigrões, coroas que
tentam parecer meninos
e acabam caindo no ridí-
culo, à semelhança do ga-
roto-propaganda conhe-
cido como Tio Sukita. Eles
são uma mistura genuína
do melhor da vida adul-
ta - bons salários, estabi-
lidade, maturidade - com

as vantagens da adolescência - sair
à noite para dançar, não usar temo, co-
nhecer as novidades da moda. Se ida-
de é apenas um número, como diz Eli-
sa, os grups estão embaralhando es-
sa matemática e inventando uma no-
va forma de ser adulto.

" Com o aumento da expectativa de
vida, as fases estão sendo redefinidas",
diz a psicoterapeuta Lídia Rosenberg
Aratangy. "A velhice é empurrada pa-
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ra mais tarde, e isso se reflete no com-
portamento das pessoas." Entre 1991
e 2003, o IBGE registrou um aumento
de cinco anos na expectativa de vida do
brasileiro, de 66 anos para 71. Nas clas-
ses média e alta, nas quais os grups pro-
liferam, vive-se ainda mais. Portanto, um
sujeito de 40 anos sabe: se tudo correr
bem, tem pelo menos três décadas de
vida útil pela frente. Para que, pensa ele,
começar a envelhecer tão cedo? A idéia
é curtir os prazeres da juventude, mes-
mo sem ser tão jovem assim.

No ambiente de trabalho, a produto-
ra carioca Adriana Penna, de 34 anos, é
obcecada por prazos e horários. Gosta
de profissionalismo e quer ver a empre-
sa produzir bons resultados. Essa pos-
tura sugere uma daquelas executivas
duronas, de meia-calça e sapato scar-
pin. Quem olha para Adriana, no entan-
to, pode confundi-la com uma adoles-
cente a caminho da faculdade: franji-
nha na testa, jeans e camiseta, ela le-
va um iPod no bolso. "Não tenho ne-
nhuma meia-calça, detesto sapato de
salto", diz. E aponta para a imensa co-
leção de tênis. "De vez em quando per-
gunto se poderei continuar assim quan-
do passar dos 40. Mas onde está escri-
to que, quando ficamos mais velhos, te-
mos de ser caretas?"

Está escrito em convenções sociais
estabelecidas ao longo de décadas. Até
há pouco tempo, esperava-se que o
avanço da idade fosse acompanhado
por uma mudança de comportamen-
to. As pessoas passavam a ficar mais ca-
seiras, ouviam música clássica e acomo-
davam-se em um empregão à moda an-
tiga. Um homem com filhos adotava a
postura sisuda de um pai de família.
Mas essas convenções estão em franca
crise de autoridade. Perderam a vigên-
cia num mundo em que o degrau entre
as gerações não pode mais ser identifi-
cado. É certo que há, no comportamen-
to dos grups, certa influência da pu-
blicidade. A juventude é vendida como
a melhor e mais atraente forma de vi-
da. Mas há, também, inconformismo
com uma idéia clássica: adultos têm de
parecer adultos. Não necessariamente.

Autora de um dos mais completos es-
tudos sobre os adolescentes daquela que
ficou conhecida como a Geração X, nas-
cidos entre 1965 e 1980, a socióloga ame-
ricana Janelle Wilson, da Universidade
de Minnesota, afirma que os grups são
essa turma - mas agora na idade adulta.
"A Geração X cresceu com uma nova
realidade social", diz. "Muitos eram >
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filhos de pais separados, viviam em ca-
sa em que homem e mulher trabalha-
vam fora. Assistiram ao início da deca-
dência de antigos padrões sociais e não
têm medo de jogá-los para o alto."
Além disso, diz Janelle, eles sempre ti-
veram contato com novas tecnologias.
A maioria nasceu depois
da chegada do homem à
Lua, em 1969, viu surgir o
videocassete e o compu-
tador pessoal. "Tudo isso
se reflete no comporta-
mento dos grups. Eles são
afeitos à tecnologia, igno-
ram convenções de apa-
rência e têm uma relação
pragmática com o traba-
lho", afirma.

O último item da lista de Janelle é,
sem dúvida, um dos aspectos mais ino-
vadores da conduta dos grups: o traba-
lho. Tome-se o exemplo do paulista-
no Egisto Betti, de 44 anos, casado há
20 e pai de dois adolescentes. Forma-
do em Administração de Empresas, ele
começou a carreira engravatado, tra-
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balhando no mercado financeiro. Ga-
nhava bem, mas vivia uma infelicida-
de de dar gosto. Aos 29 anos, já com
um filho para criar, mandou tudo às fa-
vas. Foi trabalhar numa produtora
publicitária, ganhando salário de offi-
ce-boy. Hoje tem cargo de direção na

AlmapBBDO, uma das
maiores agências do Bra-
sil. "Minha geração tem
mais vontade de ser feliz,
mesmo que isso signifi-
que ganhar menos", diz.

A estabilidade no em-
prego, tão prezada pelos
pais de Egisto, passou a ser
vista como uma camisa-
de-força. E a nova postura
deu origem a uma inver-

são: profissões valorizadas no passado
agora são encaradas com desconfiança.

Radicada em São Paulo, a arquiteta
mineira Vanessa Monteiro de Barros é
uma grup típica. Não larga o tênis Adi-
das, adora roupas descoladas e tem os
mesmos gostos dos dois filhos: Bruna,
de 16 anos, e Lucca, de 18. Lucca vai
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terminar o ensino médio e está prestes
a fazer vestibular. Não sabe se esco-
lhe Desenho Industrial ou Artes Plás-
ticas. E se ele decidisse fazer carreira
no Exército, ou virar funcionário pú-
blico? "Eu questionaria essa escolha",
afirma Vanessa. "São profissões de es-
tabilidade garantida, mas não sei se fa-
riam meu filho feliz."

Autor do apelido que define a tribo, o
jornalista canadense radicado em No-
va York Adam Sternbergh afirma: se é
verdade que os grups ignoram velhos pa-
drões, eles também criaram um código
de conduta. "Grups gostam de carreiras
criativas e projetam esse desejo nos fi-
lhos", diz Sternbergh. Se há 30 anos ser
cineasta ou designer era "coisa de vaga-
bundo", hoje é sinal de ousadia e pres-
tígio profissional. "Existe certo precon-
ceito contra homens de terno. Eles são
tachados de quadrados." Apesar disso,
a mudança de comportamento não é tão
radical. E os grups também têm lá suas
caretices. Ainda querem que os filhos
avisem se vão chegar tarde em casa, ti-

rem boas notas no colégio e diminuam
o volume do som no quarto.

Vale o aviso: adivinhar a idade de um
grup é missão arriscada. "Entre os 30 e
os 50 vira tudo a mesma coisa", diz o fo-
tógrafo paulistano Luiz Lhacer. Afora os
cabelos grisalhos - e 22 anos de diferen-
ça de idade -, pouca coisa separa um grup
como ele de uma grup como a publicitá-
ria Stefania Granito. Lhacer tem 53 anos,
Stefania tem 31. Ambos são fissurados
por aparelhos eletrônicos. Têm iPod, câ-
mera digital, palm, notebook e quetais.
Ouvem as últimas novidades do pop al-
ternativo. Ele adora a banda She Wants
Revenge, ela viaja todo ano para o festi-
val de música eletrônica de Cream
Fields, em Buenos Aires. E se vestem nas
mesmas lojas, nas quais compram jeans
e camisetas aos montes. Entre um e ou-
tro, cresce a tribo que está redefinindo
as fronteiras da vida adulta. •
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