


Todos querem ser jovens. E, claro, a mídia e as 

campanhas publicitárias ajudam a propagar esse 

anseio de forma massiva. A juventude tornou-se 

o mais precioso dos atributos - efêmero, volátil 

(e por si só sem grande utilidade quando des

provido de outras qualidades agregadas), mas 

ainda assim profundamente cobiçado, a ponto 

mesmo de despertar inveja. Recentemente, um 

estudo desenvolvido em conjunto por pesquisa

dores da Universidade do Estado de Ohio, nos 

Estados Unidos, e da Universidade de Zeppelin, 

na Alemanha, mostrou que idosos se sentem 

mais valorizados (e experimentam certo prazer) 

quando recebem informações de que os mais 

novos encontram dificuldades em alguma tarefa 

ou se envolvem em problemas. O acréscimo na 

autoestima foi atribuído pelos cientistas a uma 

sensação de compensação por sua "desvanta

gem" em relação à juventude. 

Essa reação, nem sempre consciente ou 

admitida, é compreensível se pensarmos que 

o jovem está no auge da vitalidade; as crianças 

querem crescer logo e por isso se vestem e se 

comportam como se fossem mais velhas; já os 

adultos cada vez mais hesitam em amadurecer, 

temem assumir relacionamentos, 

compromissos, e adiam a saída 

da casa dos pais, vivendo uma 

adolescênc ia estendida. É 

possível entender t a m b é m 

que haja tanto empenho em ser (e manter-se) 

jovem, permanecendo na "fase das possibili

dades" e das experimentações, em um período 

em que os erros são vistos com maior condes

cendência; e, principalmente, na época do "vir 

a ser", quando parece que tudo pode acontecer 

e há (ou pelo menos as pessoas imaginam que 

haja) tempo para fazer escolhas, criar, realizar. 

Nessa fase os limites da finitude parecem dis

tantes e improváveis. 

Nesse contexto fica difícil opor-se à ideia ar

raigada (e tão atrativamente embalada) de que o 

novo tem mais valor, merece crédito, condescen

dência, atenção e investimento especiais. Num 

primeiro olhar, tudo parece muito óbvio, afinal não 

é de hoje que se ouve que cabe aos mais novos a 

tarefa de "mudar o mundo". Mas não é simples 

assim. Apesar de a juventude ser considerada um 

valor em si e despertar uma espécie de culto cole

tivo na sociedade contemporânea, há outro lado 

desse cenário que merece ser considerado. Sem 

uma base afetiva sólida e continente construída ao 

longo de toda a infância, a beleza, o frescor e a am

plidão de horizontes são encobertos pelo enorme 

desamparo e pela impossibilidade de dar conta 

dos próprios impulsos que emergem 

concretamente na forma de atos de 

violência ecrueldade. Na prática, 

com frequência adolescentes 

se tornam protagonistas 



de tragédias nas quais 

desempenham o tris

te papel de algozes de 

pessoas indefesas. E os 

casos não se restringem 

aos jovens marginali

zados, dependentes de 

drogas aos quais restam 

poucas opções além do 

crime. Garotos de classe 

média, bem alimenta

dos e educados em boas 

escolas se esmeram em 

atos de brutalidade: co

metem parricídio, agri

dem mulheres porque 

pensam que "são pros

titutas", ateiam fogo 

em índios e mendigos 

adormecidos e surram 

homossexuais em plena 

avenida Paulista. 

Em todos os casos, os ataques revelam a 

intolerância aos que estão socialmente mais 

vulneráveis - pessoas que os agressores não 

reconhecem como seus semelhantes. O que 

chama a atenção é que seja justamente a 

presumida miséria da vítima que tanto atrai (e 

incomoda) o carrasco, é na fragilidade alheia 

que esses algozes se espelham e se enxergam. 

A imagem de si projetada no outro se apresenta 

de forma tão assustadora que lhes parece ur

gente e necessário destruí-la, agredindo sem 

piedade a pessoa à sua frente. Covardes diante 

da própria fraqueza, juntam-se em grupos e, 

tal qual uma horda cega pelo ódio, humilham, 

espancam, torturam, matam. 

Por trás da falta de empatia e compaixão 

pela dor do outro está o esvaziamento da 

condição humana, a incapacidade de suportar 

a semelhança e ao mesmo tempo a diferença 

(sim, a moeda tem dois lados, mas é uma só), 

a impossibilidade de tolerar a si mesmo e a 

lacuna que separa aquilo que almejamos ser 

daquilo que de fato somos. E obviamente essas 

deficiências não justificam a crueldade. 

Vista por esse ângulo, a imagem juvenil 

idealizada de um promissor "vir a ser" sur

ge bem menos colorida e atraente. Numa 

sociedade em que as pessoas são vistas, 

reconhecidas e valorizadas basicamente pela 

competência e/ou pela inserção nos padrões 

estéticos vigentes, o culto à perfeição pode ser 

um risco. Principalmente porque não há perfei

ção; muitos de nossos jovens estão sozinhos, 

assustados, sem saber o que fazer com tanta 

liberdade. Felizmente nem todos saem pelas 

ruas agredindo pessoas. Mas não podemos 

ignorar que o que existe é um momento, um 

processo que (caso os votos de muitos anos 

de vida se realizem) levará à transformação: 

aos sinais na pele, ao embranquecimento ou 

à perda dos cabelos, à mudança das formas 

físicas, à diminuição do vigor, às pequenas 

(ou grandes) c o n f u s õ e s da memór ia . En

quanto isso, vamos vivendo - aprendendo, 

amando, trabalhando, perdoando, brincando 

com nossas crianças, nos surpreendendo com 

os pequenos milagres da existência... Talvez 

ajudasse se os mais velhos se lembrassem 

de seus "anos dourados" - tantos anseios, 

desejos, projetos, mas também quanto medo 

e quanta confusão! Amadurecertem disso, nos 

ensina a colocar a vida em perspectiva, ajuda a 

relativizar os fatos e até os sentimentos. Não 

é de todo ruim. 
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