
"Síndrome de Peter Pan"
aproxima pais e filhos
Fenômeno cultural recente, adultos demonstram interesse portemas e símbolos
extraídos do universo infantil. Tecnologia é um dos pontos de atração entre pais e filhos
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Crianças tentando aparen-
tar mais idade do que têm é
uma cena bastante conhecida,
e talvez explicável como fe-
nômeno natural do processo
de amadurecimento dos seres
humanos. Fenômeno mais
atual, porém, é o interesse dos
adultos por temas e símbolos
extraídos do universo infan-
til. A acelerada evolução da
tecnologia apenas torna mais
patente esse movimento, que
contraria o ditado "tal pai, tal
filho". É como uma "síndrome
de Peter Pan", que atenua a
diferença entre os hábitos de
muitos pais e filhos.

Os games podem ser cita-
dos entre os temas hoje co-
muns a essas duas gerações.
A sintonia de interesse é clara,
por exemplo, no portal espe-
cializado Bananagames, onde
70% dos visitantes têm idade
igual ou superior a 17 anos.
Segundo o diretor comercial
Araken Leão, no portal há
tanto jogos mais acessados por
determinada faixa etária quan-
to outros - - especialmente os
focados em ação e aventura - -,
que atraem pessoas de todas
as idades. Para Leão, a tec-
nologia é fator determinante
no processo de equalização
dos interesses de crianças e
adultos. "Afinal, o mesmo com-
putador usado pelo pai para
trabalhar serve para o lazer do
filho", afirma o executivo.

A tese da influência de um
equipamento comum pode ser
válida também para o celular,
que, assim como o computa-
dor, é utilizado por várias fai-
xas etárias e possibilita acesso
a conteúdo. "Muitos conteúdos
acabam tendo um forte apelo
tanto para adultos como para
os jovens", diz Cristiano Horn,
gerente de conteúdo da Vivo.
Como exemplo, ele cita jogos,
ringtones, papéis de parede e
conteúdos de cinema, espe-
cialmente aqueles focados em
super-heróis, como Homem-
Aranha, Batman e Superman.

Além disso, nos espaços
de chat da Vivo, adultos e
crianças participam simulta-
neamente do debate de temas

Renata: Cartoon Network entre os cinco da TV paga
mais assistidos por pessoas de 18 a 35 anos

Cecília: adultos aproveitam momentos
infantis para escapar das pressões sociais

como games, futebol e cinema.
"Sons mais populares, como o
recordista de vendas do ano
passado - - a música Festa no
Apê -, teve downloads de
crianças, jovens e adultos",
acrescenta Horn.

TROCANDO FIGURINHAS
A confluência de gostos

não se manifesta apenas nas
tecnologias mais novas. O canal
de TV paga Cartoon Network,
dedicado exclusivamente aos
desenhos, em determinados
horários tem metade de sua au-
diência composta por pessoas
com mais de 18 anos. "Ele está
sempre entre os cinco canais de
TV paga mais assistidos entre
o público com idade de 18 a 35
anos", afirma Renata Policicio,
gerente de pesquisas da Tur-
ner, programadora do canal.

Para ela, o interesse do pú-
blico adulto se explica também
porque os desenhos já não são
desenvolvidos para crianças
tratadas como seres completa-
mente ingênuos. "Tratamos as
crianças de forma inteligente,
e isso atrai também os adul-
tos", afirma a executiva.

Mesmo passatempos que
há algum tempo pareciam
exclusivos de crianças e ado-
lescentes, e de um ou outro
aficionado, tornam-se cada dia
mais populares entre adultos.
É o caso das figurinhas cole-
cionáveis, como as do álbum
lançado pela Panini na Copa do
Mundo. José Eduardo Severo
Martins, diretor-presidente
da Panini Brasil, conta que

os álbuns de Copa do Mundo
sempre atraem a atenção dos
adultos. Mas, neste ano, o grau
dessa atenção o surpreendeu.
"Soube de casos como, por
exemplo, o da professora de
faculdade que precisou pedir
para seus alunos pararem de
trocar figurinhas durante as
aulas. E de advogados e pro-
motores trocando figurinhas
enquanto aguardavam um
julgamento", conta.

Segundo Martins, ao lado
dos adolescentes, os adultos
predominam também como
consumidores de histórias
em quadrinhos de temas mais
elaborados (comics), com
conteúdos produzidos pelas
editoras norte-americanas
Marvel e DC, publicados pela
Panini. Os adultos gostam tam-
bém dos quadrinhos japoneses
conhecidos como mangas,
revela David Denis Lobão,
coordenador geral do Anime
Friends, evento dedicado aos
mangas e animes, nome pelo
qual são conhecidos os dese-
nhos animados japoneses. Se-
gundo ele, esse não é, porém,
um fenômeno exclusivamente
brasileiro. No Japão, há até
uma estrita segmentação de
mangas: adultos e infantis ou
direcionados aos públicos mas-
culino, feminino e homossexu-
al. De acordo com Lobão, 35%
dos freqüentadores da edição
deste ano do Anime Friends,
que ocorreu em julho, tinha
mais de 18 anos. "Em alguns
espaços do evento, como os

mais antigos, como Jornadas
nas Estrelas e Star Wars, ou
no espaço de games, predomi-
nava o público com mais de 25
anos", afirma.

IMPÉRIO ADOLESCENTE
O aumento do interesse

adulto por temas infantis acon-
tece ao mesmo tempo em que
se observa a exacerbação do
fenômeno de amadurecimento
precoce das crianças, que bus-
cam se afastar da simbologia
mais específica de seu univer-
so. Na realidade, nem é possí-
vel falar em amadurecimento,
pois, apesar de terem hoje
mais informações, as crianças
não têm a vivência pressuposta
pelo vocábulo "maduro", diz
Giuliano Donini, diretor de
marketing da Marisol, empresa
de confecções com marcas pra
todas as idades.

Para ele, a criança não
quer necessariamente se mos-

trar adulta, mas sim se livrar
de conotações vinculadas ao
termo "criança", associado a
muitas limitações. Além disso,
na escola, ela é confrontada
com um ser que passa quase a
idolatrar: o adolescente. "De
repente, crianças de seis ou
sete anos passam a conviver
com adolescentes de 14 ou 15
anos, que têm muita indepen-
dência, e logo se tornam suas
referências", diz Donini. "Mas,
vivendo mais tempo, e com
melhor qualidade de vida, os
adultos também olham para
os símbolos dos adolescen-
tes, que demonstram saúde e
disposição. Assim, os adoles-
centes se tornam o principal
foco simbólico da sociedade
atual", diz.

Cecília Russo, sócia-diretora
da Troiano Consultoria de Marca,

l

é outra profissional da área que
percebe a valorização do jovem
como principal fonte de referên-
cias simbólicas da atualidade.
"O adolescente pode mais que a
criança e tem menos obrigações
que o adulto", afirma Cecília. Mas
a consultora também explica a
confluência dos interesses das
várias faixas etárias por fatores
sociais. Segundo Cecília, tendo
menos limites, a criança pode
exercitar mais livremente, e
mesmo mais enfaticamente, sua
já conhecida característica de
emulação dos comportamentos
adultos. "Já o adulto tem, talvez,
nos momentos mais infantis,
oportunidade de escapar um pou-
co das pressões sociais", diz.
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