
por Sergio Sinay 

Uma vez perguntaram à romancista e filósofa 
existencialista francesa Simone de Beauvoir (1908-
1986) qual era a sua definição da vida adulta. Ela 
respondeu: "Um adulto é uma criança inflada 

pela idade". Tantos anos depois, sua frase ressoa. Tenho a 
sensação de viver em uma sociedade de crianças infladas. 
Homens e mulheres cujos documentos de identidade e apa
rência - ainda que não gostem - denunciam que cruzaram 
há tempos a linha divisória da maioridade, se negam a aceitar 
esse acontecimento natural da vida e travam penosas batalhas 
para ocultá-lo ou dissimulá-lo. Teimam em conservar atitudes 
infantis ou adolescentes, expressam pensamentos surpreen
dentemente superficiais e simplórios, vinculam-se-no plano 
conjugal e da amizade, na paternidade e na maternidade, no 
esporte e no âmbito social - de forma imatura e interesseira, 
carente de responsabilidade e compromisso. Sua forma de 
consumir, os modismos aos quais se entregam, os fanatismos 
esportivos, artísticos e pseudoespirituais a que se apegam me 
fazem temer que tenham sido vítimas do vírus da regressão. 
Falam com um vocabulário cada vez mais desnutrido e raso, 
enchem a boca com "louco", "chato", "tapado", "irado" e 
outras tantas gírias. Começam qualquer conversa com "e 
aí?", como se advertissem que não querem escutar nada que 
não seja "divertido" - ou apenas superficial. Dedicam tempo, 
energia mental e boa parte do saldo de seu cartão de crédito a 
lutar contra seu próprio corpo, como se ele fosse um perigoso 
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delinquente, para mantê-lo em um estado de 
juventude impossível, eterno, trabalhoso e falso. 

"Há um marketing idiotizante que nos quer 
jovens o tempo todo", adverte o filósofo francês 
iconoclasta e escritor Pascal Bruckner, autor de Le 
corps de chacun appartient à tous (O corpo de cada 
um pertence a todos) e A tentação da inocência. 
Segundo ele, somos "jovialistas". "Antes, cada 
idade era uma etapa de um caminho de realiza
ção pessoal: a juventude vinha depois da infância, 
mas só por alguns anos, e depois a maturidade 
tinha seu culto na plenitude, e até mesmo a ve
lhice era desejada e reverenciada. Agora, de uma 
forma forçada e postiça, abdicamos de todas as 
idades para nos reduzirmos ao perverso estado 
da inocência juvenil." 

O vazio de significados repercute em uma 
extensa angústia existencial. De uma forma inútil, 
mas tentadora, o prolongamento da juventude 

promete mitigar esse sentimento e preencher 
essa falta. Há uma pandemia de jovialismo, ainda 
que a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
não tenha declarado nem advertido sobre a sua 
periculosidade para a saúde mental, emocional 
e afetiva. É um fenômeno social profundo e ex
tenso, uma vez que suas consequências afetam 
a política, a cultura, a família, a sexualidade, o 
casamento, a vida social e a economia. 

Na política, o culto à aparência, bem como 
a irresponsabilidade de governantes, servidores 
e opositores originam-se, entre outras coisas, 
na imaturidade coletiva. Os políticos emergem 
dessa sociedade, fazem parte dela e a repre
sentam. Vemos como exemplos a formação 
de quadrilhas, a fuga das responsabilidades, o 
relacionar-se somente com o pequeno grupo de 
colegas, a falta de respeito por normas básicas -
como a Constituição -, a pobreza de linguagem. 
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vertidas" e que os outros - a escola, os avós, a 
televisão, a internet - se encarreguem da difícil 
tarefa de educar, algo que exige compromisso e 
trabalho. Lamentavelmente, é possível ser pai ou 
mãe adolescente mesmo que se tenha chegado 
à maioridade há muito tempo e alcançado po
sições respeitáveis em outros âmbitos da vida. 

O pediatra e psicólogo infantil Aldo Naouri 
adverte sobre o que considera um fenômeno 
perigoso dos tempos atuais: a promoção do 
prazer sem limites, do individualismo e do poder 
infantil. Ele diz que os pais que criam os filhos 
com cumplicidade, sem impor limites, que se 
esforçam em sertão (ou mais) jovens que seus 
filhos, os transformam em "pequenos tiranos" 
que, mais tarde, quando adultos, "terão um 
profundo desprezo pelo esforço. Querem ganhar 
dinheiro, mas sem que isso complique sua exis
tência. Querem tudo, sem fazer absolutamente 
nada em contrapartida. A crise financeira mun
dial foi provocada por esse tipo de indivíduo, que 
só pensa em si mesmo e em seus desejos e se 
esquece de toda consideração altruísta". 

A ausência de pais capazes de conduzir a 
educação por meio da imposição de limites 
orientadores e de um ponto de vista adulto, 
como anuncia Naouri, causa a perversão. "O 
perverso é aquele que nem reprime nem rechaça, 
pois não foi educado para isso." Para ele, vale 
tudo. Deste modo, surge uma nova faixa etária 
na sociedade que não quer crescer, a sociedade 
das crianças infladas. 

Quanto à relação entre a carência de maturi
dade e a sexualidade, uma análise é apresentada 
no estudo Información y conductas sexuales de los 
adolescentes argentinos y el riesgo de transmisión 
dei VIH (Informação e condutas sexuais dos 
adolescentes argentinos e o risco de transmis
são do HIV), realizado em 2004 por sociólogos 
do Instituto Gino Germani. Ao entrevistar 4 mil 
voluntários entre 15 e 59 anos, de toda a Argen
tina e de todos os níveis socioeconômicos, a 
pesquisa, dirigida por Ana Lía Kornblit, lançou 
conclusões preocupantes. Por exemplo, 47% 
dos adolescentes que mantêm relações estáveis 
declararam usar preservativos "todas as vezes", 
em comparação com somente 2 1 % dos adultos. 
Nas relações casuais, 7 1 % dos adolescentes de
clararam utilizá-lo, enquanto a mesmo resposta 
foi dada só por 55% dos adultos. Tudo isso sem 
mencionar o costume livre e quase desportivo 
do uso de Viagra e similares por quem, com 
mentalidade adolescente, mantém a ideia de 
que o sexo é uma atividade desligada da vida 
emocional, e cuja finalidade seria o desempenho. 

A notável precariedade e fugacidade nas 
relações conjugais e o clima marcante de insa
tisfação afetiva, próprio dos tempos do amor 
líquido - lucidamente definido por Zygmunt 
Bauman -, têm uma de suas raízes na des
nutrição da maturidade. Como nas relações 
adolescentes, os "adultos" não têm tempo nem 
paciência para construir um vínculo, não admi
tem ter essa dificuldade, se enamoram de um 
ideal e se decepcionam quando deparam com 
a realidade do companheiro(a), esperando que 
o outro seja o realizador instantâneo dos seus 
desejos e caprichos. 

Se observarmos com atenção, veremos uma 
tendência crescente: a de converter o cônjuge ou 
parceiro em uma espécie de mãe ou pai substitu
to e de agir diante dele com as mesmas expecta
tivas, exigências, reclamações e reprovações de 
um filho. A confusão entre liberdade e ausência 
de limites é comum nas relações conjugais. Há, 
frequentemente, a negação do compromisso, 
sob a crença de que ele afeta a autonomia. Na 
realidade, somente um adulto está em condições 
de levar adiante um relacionamento afetivo com 
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responsabilidade, encarregando-se do compro
misso que assume e compreendendo-o como 
parte de sua própria escolha. 

A vida da comunidade se empobrece, sofre, e 
os vínculos de cooperação e empatia se rompem 
quando em uma sociedade - neste caso a nos
sa - há um percentual alto de crianças infladas. 
Normas não são respeitadas, viola-se a lei, tira-se 
vantagem de onde for possível; o outro é reduzido 
a uma mera sombra; não há visões compartilha
das nem projetos comuns transcendentes. 

Os carros são dirigidos com trágica inconse
quência adolescente, os conflitos são resolvidos 
com violência física, emocional ou verbal, é impos
ta a lei do mais forte (como em uma quadrilha), 
depreda-se o que é comum, o ambiente público é 
desrespeitado e tratado como se fosse particular. 

A economia se "beneficia" de tudo isso porque 
essas crianças infladas têm desejos urgentes, 
mutantes e insaciáveis, que originam constan
temente novos mercados, e que por sua vez 
movem milhões - na moda, na tecnologia, na 
cosmética, na farmacologia, na cirurgia plástica, 
na publicidade e no marketing. 

A MARAVILHA E O TEMPO 
Que destino tem uma sociedade assim? Adultos 
que resistem à vida adulta, que fogem da matu
ridade, roubam algo do grupo humano ao qual 
pertencem, quase da mesma forma que, em outro 
contexto, um político que se enriquece com o 
dinheiro público rouba cada um dos membros 
da sociedade da qual faz parte. Em ambos os 
casos são muitos os horizontes coletivos que 
se nublam e são muitas as visões comuns que 
se cegam. Quem pretende se manter em uma 
infância ou adolescência perene desprende-se do 
todo. A sociedade de crianças infladas luta para 
deter o tempo e a sua dança venerável. Quer viver 
o eterno presente. Mas o presente é só um ponto 
em que o passado e o futuro confluem para cons
tituir a vida. Para viver no presente é preciso haver 
um passado, é preciso passar pelo tempo e deixar 
um rastro. E, também, ter um propósito que nos 
oriente em direção ao futuro. Do contrário, vive-se 
só no momento, e o momento é sempre fugaz. 

O momento não produz obras ou sabedoria. 
Em uma coluna publicada na revista do jornal La 
Nación, o educador e ensaísta Cuillermo Jaim 
Etcheverry reflete sobre as pessoas que admiram 
o grande esforço empregado na produção das 

grandes obras de arte: "De uma forma ou de ou
tra, todos contamos com capacidades singulares, 
mas estas não se manifestarão se não estivermos 
dispostos a realizar o esforço sustentável de 
cultivá-las". Um esforço sustentável é sinônimo 
de tempo transcorrido, de etapas, de ciclos e 
processos, não de momentaneidade nem de 
imobilidade. Não alcançamos frutos nem 
sabedoria desertando dos ciclos da vida. 

Quando completou 90 anos, o es
critor catalão Jose Luis Sampedro, autor 
de O sorriso etrusco, considerado um dos 
grandes romances espanhóis do século 
20, reconheceu que "a idade cansa, mas a 
curiosidade permanece viva. Interessam-me 
poucas coisas, mas as que me interessam, in
teressam muito. Por exemplo, a vida interior e a 
quantidade de vácuo que existe no átomo". Com 
serenidade e paz, recordava: "Quando cheguei 
aos 60 anos, compreendi que tinha de ser con
sequente. Morri, reencarnei e estou aqui. Nunca 
acreditei que iria chegar até aqui, mas aqui estou 
eu, maravilhado". 

Esse maravilhar-se é o que as crianças infladas 
perdem ao tentar congelar o tempo. Sabemos 
que o maravilhar-se é a origem da filosofia. A 
filosofia, por sua vez, nos conecta com as grandes 
indagações e temas da vida. 

Quando entramos nesses temas, iniciamos 
um processo, e os processos transcorrem no 
tempo, o que acarreta transformações. O ama
durecimento é produto de um processo. Como 
amadurecer sem transcorrer no tempo, sem 
transitar pelos diferentes ciclos da vida e sem ser 
modificado por eles? Transitar pela vida é viver de 
verdade, é mais do que acumular datas e histórias. 

Um conglomerado humano de pessoas 
que se valorizam nutre-se da diversidade pela 
qual é configurado, constrói e partilha visões e 
elabora projetos comuns. É uma cultura em que 
os adultos são adultos integrais e não apenas 
cronológicos, ou seja, o são biológica, emocional 
e espiritualmente. Nossa sociedade não parece 
madura-e não vê a maturidade como um objetivo 
coletivo. Prevalecem os adultos que se negam a 
sê-lo, como se tivessem aceitado em uníssono 
uma proposta que lhes foi oferecida: "Cresça agora 
e amadureça depois". Mas, seja no momento 
que for, isso requer consciência, compromisso, 
atitude, trabalho e responsabilidade. Não é fácil e 
não é gratuito. Mas dá sentido à vida. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 244, p. 42-47, maio 2013.




