
tradicional imagem da 
avó do século passado — 
rechonchuda, cabelos 
brancos enrolados num 

coque e vestido floral — é per-
feita para ser estampada na ca-
pa de um livro de receitas de 
pão-de-ló. Hoje, porém, uma no-
va geração de vovós — de cor-
pos esculturais, esvoaçantes ca-
belos brancos (por opção) e 
vestidos bem cortados — está 
sendo redescoberta pela indús-
tria da moda e convidada para 
dividir as passarelas com ma-
nequinhas de 18 anos. São mu-
lheres que ultrapassaram a bar-
reira dos 50, 60, 70 anos (em 
alguns casos, até mais) com tu-
do em cima, e que estão sendo 
recrutadas também para estam-
par campanhas de produtos de 
beleza, uma tendência forte lá 
fora que já tem seus reflexos em 
bandas brasileiras. 

— Não penso em idade. Penso 
que estou bem agora — diz a 
socialite Fernanda Basto, avó de 
Ernesto, de 2 anos, enquanto po-
sa, a convite da Revista O GLO-

BO, para o ensaio fotográfico 
publicado na capa e nas páginas 
desta edição. — Não há con-
dições de quem está com 50, 60 
anos querer parecer com 20. Te-
mos que estar com a pele bem 
nutrida e com brilho nos olhos. 

Fernanda, 53 anos declarados, 
faz parte de uma turma de mu-
lheres que não têm medo de en-
velhecer. Segundo a antropóloga 
Mirian Goldenberg, autora da pes-
quisa "Corpo, envelhecimento e 
felicidade", que vai virar livro em 
setembro, 64% das entrevistadas 
com idades entre 40 e 59 anos se 
mostraram bem resolvidas com o 
avanço da idade. Entre as ouvidas 
com 60 ou mais, 81% encaram a 
velhice numa boa. 

— Desde o fim da década de 
60, essa geração viveu na pró-
pria carne uma revolução com-
portamental. Elas teriam que 
inventar uma velhice diferente 
— comenta Mirian, que para a 
análise distribuiu 1.600 ques-
tionários para homens e mu-
lheres. — As mais velhas usu-
fruem a liberdade que conquis-

taram após cumprir todas as 
obrigações sociais e familiares. 

O psicanalista Joel Birman 
lembra que esse novo tempo 
começou a ser melhor apro-
veitado por conta do aumento 
da longevidade. De acordo com 
o IBGE, mulheres que nasceram 
em 1980 têm expectativa de vida 
de 65 anos, enquanto a média 
das nascidas em 2011 saltou 
para 77. É natural, portanto, que 
o mercado se renda ao charme 
das musas veteranas. 

— Numa mudança conceituai, 
escolher modelos maduras é a 
forma encontrada de dar atenção 
a esse novo campo de consu-
midoras — explica Birman. 

No fim de 2010, em Londres, 
todos os olhares se voltaram para 
Veruschka, que, aos 71 anos, fe-
chou o desfile de Giles Deacon. 
Espécie de expoente das senho-
ras modelo, Carmen Dell'Orefice, 
de 79, é onipresente em desfiles e 
capas de revista. No Brasil, a 
modelo Vera Valdez, outra seten-
tona, roubou a cena no catálogo 
de uma grife carioca. 



• A a m e r i c a n a C a r m e n 
Dell'Orefice, que começou a mo-
delar aos 13, é um exemplo, 
literalmente, clássico. Em mar-
ço, a contratada da Ford mos-
trou sua beleza na "Vanity Fair" 
italiana. Um mês antes, foi a 
vedete do desfile de Adrienne 
Vittadini na Semana de Moda de 
Nova York. Carmen não nega 
trabalho, sobretudo após per-
der todas as economias no es-
quema montado pelo fraudador 
Bernard Madoff, em 2008. 

Por falar em dinheiro, por 
aqui, a modelo e atriz Vera Val-
dez, que antes de ser maior de 
idade já tinha trabalhado para 
Elsa Schiaparelli, Dior e Coco 
Chanel, hoje se dá ao luxo de 
fazer caras e bocas em ensaios 
só quando o cachê lhe atrai. 

— Se me dão um puta fotógrafo 
e uma grana gostosa, o que mais 
quero é modelar — afirma a bi-
savó de Felipe e Marcos Vinícius. 

Mês passado, Vera, 74 anos, 
passou algumas horas no es-
túdio para fazer o ensaio da 
coleção outono-inverno de Gil-
da Midani. Nas fotos, a atriz do 
Teatro Oficina representou uma 
senhora rock and roll ao lado da 
jovem Laura Neiva, de 17 anos. 

— Buscava um contraponto e, 
no primeiro clique, vi que rolou 
química entra elas — diz Gilda. 

Também parece que deu liga 
entre duas gerações na campanha 
da loja de departamentos J.Crew, 
queridinha da primeira-dama Mi-
chelle Obama. No site da marca, 
Lauren Hutton, 63 anos, contra-
cenou com sua afilhada de con-
sideração, Mirabelle Marden, pelo 
menos três décadas mais nova. 

Expert em pesquisas relacio-
nadas ao comportamento do con-
sumidor, o professor Eduardo Ay-
rosa, da Fundação Getúlio Vargas, 
diz que trabalhos com modelos 
de diferentes gerações são ou-
sados, mas não por acaso: 

—As grifes não resolveram ser 
bacanas e passaram a convidar 
mulheres velhas para suas cam-
panhas. Quem desenvolve este 
tipo de coleção sabe muito bem o 
que está fazendo. A imagem de 
uma mulher velha e uma jovem 
juntas produz uma sensação de 
incongruência, o que chama a 
atenção do público e da mídia. 

O professor destaca ainda que 
Carmen, Vera e Lauren não são do 
tipo "gente como a gente". 

— As grifes continuam falando 
com o dominante: elas são mu-

lheres brancas, louras, magras, e 
todas têm cara de rica — diz 
Eduardo, que depois pondera: — 
Brincar com referências históri-
cas é típico da pós-modernidade. 
E convenhamos que temos um 
estoque de mulheres lindas que 
podem ser alvo da moda. 

No quesito gente comum, 
quem achou um elenco completo 
de senhoras estilosas foi o blo-
gueiro californiano Ari Seth 
Cohen, que fundou em 2008 o 
"Advanced Style", uma versão ter-
ceira idade do famoso "The Sar-
torialist", blog de Scott Schuman, 
que clica a moda das ruas no 
mundo todo. Em sua página, em 
http://advancedstyle.blogspot. 
com, Ari acompanha a moda ve-
terana das ruas de Nova York. 

— Elas não precisam impres-
sionar ninguém e, por isso, têm 
mais liberdade para vestir o que 
bem entenderem — defende Ari. 

Fernanda Basto, nossa "garota" 
da capa, impressiona justamente 
por vestir somente o que mais 
gosta: clássicos, com luvas Cha-
nel e tudo, como na foto ao lado. 

— Nunca me preocupei se tal 
roupa envelhece ou não. Uso 
Saint Laurent e Oscar de la Renta 
por lazer — explica Fernanda.»-

http://advancedstyle.blogspot


Uma das últimas cartadas da 
indústria de cosméticos para atin-
gir mulheres maduras foi a con-
tratação da atriz Jacqueline Bis-
set, 66 anos, pela Avon. Nos co-
merciais da TV e em panfletos, a 
estrela empresta o belíssimo ros-
to para a campanha do Renew 
Platinum 60+. O lançamento faz 
frente à linha de creminhos anti-
idade da L'Oréal Paris, estrelada 
por outra diva do cinema: Jane 
Fonda, 73. A L'Oréal, aliás, investe 
cada vez mais nas veteranas: a 
empresa anunciou há pouco a 
contratação da ex-modelo e es-
tilista Inés de la Fressange, linda 
aos 53, como porta-voz interna-
cional da marca. 

Os produtos à venda nas far-
mácias ou por encomenda nos 
livrinhos das consultoras são alia-
dos do arsenal de procedimentos 
para combater os sinais de en-
velhecimento. O líder dessa tropa 
de choque ainda é o Botox. 

— As rugas acabaram ficando 
em segundo plano na escala de 
reclamações. As maiores preo-
cupações são a flacidez da pele, a 
perda do contorno facial e o as-
pecto do pescoço duplo — diz a 
dermatologista Maria Paulina Ke-
de. — Quando bem indicados, 
bem realizados e combinados, 
sem exageros e respeitando as 
características individuais, os no-
vos procedimentos e as novas 
tecnologias conferem às mulhe-
res de 50, 60, 70, 80, aparência de 
"moças" de 50, 60, 70, 80. 

Na clínica do cirurgião Paulo 
Müller, as reclamações também 
giram em torno do pescoço. Os 
avanços tecnológicos na derma-
tologia, ele conta, acabaram por 
retardar a hora da primeira plás-
tica. Se antes batiam à sua porta 
à beira dos 40, agora elas re-
correm ao bisturí depois dos 50. 

— As cinquentonas de hoje 
são como as de 30 na época de 
Balzac — ele compara. 

Fernanda Basto é uma que mor-
re de vontade de dar um jeito no 
pescoço, mas lhe falta coragem. O 
corpo, como se vê, está perfeito: 
ela pesa os mesmos 57 quilos 
desde que tinha 18 anos. Dis-
ciplinada, mantém a forma com as 

aulas de ginástica localizada do 
professor João Gaspar Mello, que, 
por sua vez, tem 71 anos. 

— Há cinco anos, comecei a 
fazer tratamento para os ossos, 
porque o que te sustenta na idade 
são os ossos, e não a barriga de 
tanquinho — acredita Fernanda. 

Por sinal, a orientação para que 
idosos tratem de osteoporose em 
cima da esteira e nos aparelhos de 
musculação é uma das explica-
ções encontradas por Eduardo 
Netto, diretor da Body Tech, para 
explicar o senior boom que acon-
teceu nas 24 academias da rede. 
De 2005 a 2010, a turma com mais 
de 50 anos cresceu, em média, 
21,7% ao mês. É coisa à beça. 

— Por causa deles, temos a 
preocupação com o volume do 
som e criamos séries especí-
ficas — conta o diretor. 

Referência de elegância na TV, 
Mila Moreira, que completa 63 
anos dia 18, faz séries de mus-
culação três vezes por semana e 
sempre que a agenda permite 
pratica exercícios aeróbicos. No 
mais, curte o que julga uma das 
melhores fases da vida viajando 
na companhia de amigos. 

— Quando era jovem, uma 
mulher de 40 era considerada 
velha. Hoje, as de 60, 70 anos 
correm, viajam, namoram, têm 
vida sexual — diz Mila, que es-
teve no elenco de "Ti-ti-ti". 

O bom desempenho sexual de-
pois dos 60, aliás, é uma questão 
de saúde. Na pesquisa Mosaico 
Brasil, estudo com mais de oito 
mil participantes comandado por 
Carmita Abdo, coordenadora do 
Projeto Sexualidade (ProSex), do 
Hospital das Clínicas da USP, 87% 
dos homens e 51,2% das mu-
lheres com mais de 61 anos de-
clararam-se sexualmente ativos. 

— É preciso saber que só faz 
sexo de boa qualidade quem está 
saudável física e emocionalmen-
te. O sexo depois dos 60 não é 
uma unanimidade, mas também 
não é raridade. Cada vez mais 
brasileiras têm vida sexual após a 
menopausa — explica Carmita. 

Pelo visto, não é difícil entender 
por que as musas maduras estão 
mais belas do que nunca. 

Text Box
Fonte: Revista O Globo, Rio de Janeiro, ano 7, n. 354, p. 28-30, 8 maio. 2011.




