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Nove e meia da manhã. A Rua Saddock de Sá, em Ipanema, lotada de jovens. O motivo é o 
intervalo de uma aula na UniverCidade. Centenas de universitários conversando, comendo e, o 
mais engraçado, todos em grupos. Na verdade não são grupos, são tribos. Cada um com a 
sua: altos, baixos, tatuados, mauricinhos, góticos, surfistas, artistas, baladeiros, viajantes, 
esportistas, procurando formar uma identidade, um estilo, um pensamento. Tais tribos são 
formadas desde os tempos de colégio e, nas faculdades, se tornam mais fortes e definidas. 
 
Numa tribo rola lealdade entre os integrantes e muito companheirismo. Fazer parte de uma 
delas torna o jovem mais espontâneo e sociável. Ter amigos com quem nos identificamos 
possibilita o contato com o mundo e sua melhor compreensão. É claro que cada tribo lê o 
mundo numa linguagem diferente. Há os que o lêem de roupas pretas ao som de. "Sepultura", 
os que o lêem de abada ao som de "Chiclete com Banana", ou ainda os que, de mãos dadas, 
louvam a Deus. O importante é que estão fazendo as primeiras escolhas. 
 
Gosto de moda. Lojas, coleção nova, as últimas novidades sobre o mundo fashion são 
assuntos pelos quais me interesso. E isso reflete na minha vida, na minha maneira de agir, 
falar e, claro, vestir. Diria que sou da Tribo da Moda, não tem nada a ver com a Tribo das 
Patricinhas - conta Joana Ramalho, de 22 anos, estudante de Jornalismo da UniverCidade, 
vestindo uma calça Diesil e uma regata branca da Hering, com uma bolsa Prada. 
 
Até para três irmãs o tema tribal é respeitado. Maria Izabel, Maria Rita e Maria Luiza, são três 
Marias muito parecidas, mas na hora de escolher as tribos foram completamente diferentes. 
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Maria Izabel Manes, de 23 anos, faz Publicidade na Facha. Usando um vestido estilo indiano, 
com uma rasteira vermelha e uma bolsa de saco escrito "Biscoito Globo", costuma dizer que é 
da Tribo dos Flexíveis: 
 
Sou da comunicação, de todas as tribos. Falo sem preconceito com todas as pessoas, me 
adapto à tribo que estou no momento. Como em cada hora estou em uma, me considero da 
Tribo dos Flexíveis. Hoje, por exemplo, estou parecendo uma hippie, mas amanhã posso estar 
meio esportista ou patricinha - brinca Bel, como é chamada pelas amigas, fazendo graça e 
dizendo que seu vestido indiano foi comprado em um brechó, em Porto Seguro, Bahia. A irmã, 
Maria Rita, de 21 anos, cursa Veterinária na Universidade Estácio de Sá. Vestindo uma calça 
Legging, da Espaço Fashion, e blusão Farm, diz ser da Tribo dos Anti-Sociais: 
 
Não sou muito comunicativa, sou reservada. Não falo com quem não conheço. Não sou muito 
social e não vou a chopadas e festas que rolam na faculdade. Prefiro sair com minhas amigas 
do tempo do colégio. Nunca me considerei em alguma tribo, mas por ter esse jeito calado, na 
minha, as pessoas confundem e acham que sou anti-social. E acabou pegando esse nome, 
formando assim minha tribo. 
 
Com uma calça Colcci, blusa da Maria Filo, sandália Arezzo e uma bolsa Gucci, comprada em 
Nova York, apareceu Maria Luiza, de 25 anos, a irmã mais velha das "três Marias". Estudante 
de Direito da Faculdade Cândido Mendes, assume que é da Tribo das Patricinhas: 
 
Não me considero fútil, muito menos burra, Antigamente a minha tribo era vista assim. Somos 
meninas descoladas, loucas por compras, moda, maquiagem. Uma patricinha que se preze 
nunca sai de casa sem a sua necessaire, que chamamos carinhosamente de primeiros 
socorros! Blush, rímel e gloss levantam qualquer mulher - brinca Marilu, como é chamada 
pelos membros da tribo. 
 
Há uma tribo muito conhecida no mundo masculino. É a dos Pegodores de Plantão. Mas que 
tribo é essa? Rodrigo Duran, de 24 anos, que estuda Direito na UniverCidade, explica: 
 
É a tribo de quem não está de brincadeira na pista da night! Loura, morena, ruiva, não há 
tempo ruim, a gente pega mesmo. É beijo na boca garantido. 
 
Para participar dessa tribo, não basta ser da night. Há uma regra que os membros seguem 
rigorosamente: 
 
Para ser um pegador de plantão, não pode faltar à academia. As gatinhas querem barriguinha 
de tanquinho e muito músculo para a boa pegada. Pegador de Plantão que se preze malha 
todo dia - explica Rodrigo, preparando-se para ligar para sua tribo e não ficar fora dos eventos 
da noite. São muitas tribos. Todas se unem por um interesse "incomum", seja por moda, um 
pensamento, uma questão política, não importa. As tribos estão crescendo e se tornando cada 
vez mais populares entre os jovens. 
 
O mundo da literatura, da música, das artes também tem seus admiradores. Estudante de 
Jornalismo da UniverCidade, Ramon Melo, de 24 anos, pertence à Tribo dos Intelectuais: 
 
Muita MPB, muita filosofia, muito papel e uma caneta. A minha tribo é ligada às artes, aos 
livros, é uma tribo inteligente - diz Ramon, que também gosta da Tribo dos Blogueiros e, junto 
com a galera intelectual, possui dois blogs na internet, e não usa óculos, como a maioria dos 
integrantes de sua tribo. 
 
"Tudo pela onda perfeita" é a frase característica da galera da tribo do Surf. O estudante de 
Comunicação Social da UniverCidade Bernardo Augusto, de 23 anos, fala que a galera do surf 
nunca é confundida: 
 
É uma galera zen. Bermuda de micro fibra, o bronze em dia, chinelos e quase sempre 
apressado para não perder aquela onda - conta Bernardo, que coleciona revistas de surf e não 
perde os programas de surfistas exibidos no canal SportTv. 



 
Gustavo Falcão é da tribo dos Skaters, tem 22 anos, faz Desenho Industrial na UniverCidade e 
acha difícil reconhecer um skatista, mas dá uma pista: Geralmente ele usa roupas bastante 
largas, de cores neutras e não falta um Reef (tênis) no pé - conta Gustavo, vestido 
exatamente igual: tênis Reef, bermudão Armadillo e uma blusa básica da Hering. 
 
Não podemos esquecer a Tribo dos Góticos, que não dispensa o preto e a maquiagem pesada. 
O preto, cabelo no olho, unhas pretas, eles preferem uma literatura que se aproxime mais do 
mórbido. Vão a cemitérios e, em geral, são pessoas bem interessadas por arte e cultura. É 
possível encontrar um gótico à noite, mas eles têm o espaço em bares, casas noturnas e lojas. 
Gabriel Ortiz, de 25 anos, faz Desenho Industrial na UniverCidade e lembra que, para ser 
dessa tribo, não basta usar roupas pretas e maquiagem carregada, tem de se identificar com a 
cultura gótica: 
 
Somos pessoas que manifestam a tristeza que sentimos pelo mundo em que vivemos. Assim, 
passamos a enxergá-lo de outra forma, em nossos trabalhos artísticos, por exemplo - explica 
Ortiz, que, apesar do preto, das roupas longas e da cara de mau, triste, é uma pessoa 
sensível. 
 
A escuridão revela um mundo de dor, rejeição e tristeza. Para mim, explica a minha 
sensibilidade em ver o mundo - filosofa. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 26, 27 e 28 set. 2008, Seudinheiro, p. B-
12. 




