
A adolescência talvez seja a primeira das transformações
culturais da pós-modernidade. A primeira entre
muitos fenômenos sociológicos, científicos e morais,
hoje em dia evidentes, que caracterizam a sociedade atual

Durval Mazzei Nogueira Filho

Na italiana Mantua, por volta do século
14, acontecia algo curioso. O jovem era al-
guém por volta dos 23 anos e considerado
um perigo. Era descrito como um sujeito en-
volto em dissipação, licenciosidade e ausência
de moderação; dedicado ao luxo, ao excesso
de roupas e ao divertimento; disposto a ade-
rir a qualquer moda, sem preocupação com
a decência, sem vergonha alguma. Passava
a semana preocupado com a próxima festa,
ocasião em que a falta de medida grassava. O.
detalhe é que essa caracterização diz respeito
aos jovens e às mulheres de famílias abasta-
das. São tratados, portanto, como um único
grupo. Unifica-os um estilo de ser e não sim-
plesmente a idade.

Nesta descrição, um aspecto seduz: o jo-
vem assim delineado não é tal e qual o jovem
de nossos tempos? Difícil responder "sim" a
esta pergunta. São necessárias outras infor-
mações para que a comparação se sustente. De
início, tudo indica que a inclusão das mulheres,
sem especificação de idade, aponte a presença
da moral cristã na construção desse juízo.

Na suíça Schaffhausen, no ano de 1532,
o clero soltou uma nota em que denunciava
grupos que circulavam à noite batendo tam-
bores e lambuzando com fezes humanas as
fechaduras das portas. São os jovens estes
atores? Sim, certamente. Jovens, reunidos a
adultos que exibiam sua indignação contra o
clero que os denunciava. Era um ato contra o
moralismo clerical. Os jovens não se diferen-

ciavam claramente dos adultos e, quando o
faziam, desempenhavam, paradoxalmente, o
papel de guardiões da ordem. Especialmente,
da ordem erótica. Os moços formavam gru-
pos entre os que se conheciam havia algum
tempo, conversavam sobre as mulheres que
habitavam a localidade e vigiavam o com-
portamento destas. Nada de aproximação a
forasteiros, nada de segundo casamento de
viúvas. Reivindicavam o direito patronal em
relação a suas moças e ao mesmo tempo cola-
boravam de forma decidida com a manuten-
ção da identidade da aldeia. Quer dizer: no
início da era moderna a juventude resumia-
se a um período de iniciação e de transição
para a vida adulta, sem caracterizar-se como
uma época especial que preocupa a sociedade
organizada e sem preocupar-se em represen-
tar um grupo distinto do resto da sociedade.
Pelo contrário, os jovens é que chamavam a
atenção para os atos erráticos dos adultos.

A edição de 10 de setembro de 1900 do
The New Tork Times traz uma notícia alar-
mante: "Morto por uma gangue parisiense".
O texto relata a história de um grupo que
se autodenomina "Os Apaches", uma das
gangues que infestavam o bairro operário de
Belleville, da capital francesa. Esses bandos
eram procurados intensamente pela polícia,
mas o grande obstáculo eram os comercian-
tes, que não os denunciavam. As lojas e cafés
eram depredados pela gangue caso suspei-
tassem que haviam sido delatados. Mas o



fato relatado pelo NYT era este: uma carru-
agem passava tranqüilamente pela rua quan-
do foi atacada por seis jovens, entre 17 e 25
anos. Vestiam máscaras e um sujo cinto azul,
espécie de uniforme dos Apaches. Como o
condutor reagiu, foi esfaqueado pelos moços
sob olhares amedrontados dos transeuntes.
Dois policiais chegaram e foram derrotados
pela gangue. Apenas quando o reforço poli-
cial chegou, os Apaches fugiram, sendo que
apenas um foi preso. O condutor veio a fa-
lecer no hospital. Havia recebido 20 facadas,
além de perder a visão e as orelhas.

Seria possível contar ainda inúmeras his-
tórias de jovens. Poderia falar dos alunos do
Liceu e da tarefa que tiveram ao participar da
primeira geração letrada que fazia uso habi-
tual da escrita. Uma geração que viu a orató-

ria, o dito e a declamação serem substituídos
pela generalização do uso de uma pena metá-
lica, que se tornou o instrumento de escrever
corriqueiro. Poderia falar do Wandervogel
(pássaro migratório), um grupo de jovens
que proliferou, sem uma organização cen-
tral, por vários rincões da Alemanha no final
do século 19. Defendiam um modo de vida
antiburguês, antitecnológico, postulando um
retorno a modos naturais de viver, centrados
na idéia de liberdade. Esses grupos desapa-
receram gradativamente, revividos, mas em
outra chave, pela juventude nazista, algumas
décadas adiante, no século 20.

É possível encontrar nessas histórias
de jovens algumas semelhanças com as dos
adolescentes de hoje. Como na Idade Média,
quando essa faixa etária era vista correndo
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risco de descaminho. Como na Era Moder-
na, a tendência a andar em bando identifi-
cado por um projeto de qualquer natureza.
Seja a manutenção da ordem, como na Re-
nascença, seja agindo fora da lei em Paris no
início do século 20, seja erigindo um discurso
crítico ao status quo, como na Alemanha. Não
é difícil enxergar nos skinheads atuais o traço
xenófobo dos jovens aldeãos; não é difícil ver
semelhanças entre Os Apaches e as gangues
de delinqüentes urbanos de hoje; nem é difícil
falar do Wandervogel como um antepassado
do movimento hippie. Mas a característica
geral desses grupos etários, como nos es-
clarece Eisenstadt, respeitava a interligação
entre a família e as outras instituições sociais.
Os Apaches franceses, grupo delinquencial,
e o Wandervogel alemão, grupo contestador,
certamente não desempenhavam esse papel,
mas constituíam exceções que muito bem
antecipam o desfazer desse laço contínuo en-
tre família e sociedade.

Se a escola pretende demonstrar a continuidade
que há entre a juventude e o mundo adulto, o grupo
juvenil faz o contrário. Sua segmentação entra em
conflito com os valores oficiais da sociedade

Laço que se desfez continuamente ao
longo do século 20. E tal tendência não pare-
ce ceder neste início de século 21.

A família passou, cada vez mais acentua-
damente, a enfatizar valores particulares e
orientações difusas que ressaltam a realiza-
ção individual, de tal forma que; desde esse
núcleo original, a harmonia suposta entre
o discurso do grupo familiar e o discurso
social esgarçou-se. A ponto de Eisenstadt
afirmar que a discrepância entre a família e
o resto do social é uma estrutura universal
nas sociedades contemporâneas. Dada essa
discrepância, outras agências sociais dedica-
ram-se a cimentar o hiato entre a família e
a sociedade. A escola é, decerto, a instância
oficial a operar essa tarefa. A outra instân-
cia, nada oficial, é o grupo juvenil. Se a escola
pretende demonstrar a continuidade que há
(ou deve haver) entre a juventude e o mundo
adulto, o grupo juvenil faz justamente o con-
trário. Este se baseia na autonomia do ado-
lescente, enfatiza a identificação entre seus
membros, valorizando tanto o estilo quanto

a defesa de certos pontos de vista. E estes
não são, necessariamente, nem o estilo e nem
a ideologia que a oficialidade aguarda.

A adolescência contemporânea
O conceito de adolescência não é, em ab-

soluto, um conceito universal. O traço dis-
tintivo da adolescência (ou da juventude) que
toma um caráter universal limita-se, essen-
cialmente, a um esquema de passagem de um
estado reconhecido pela comunidade como
infantil para um estado adulto.

Se deixarmos por um instante a referên-
cia à cultura ocidental, a multiplicidade de
perspectiva é ainda mais nítida. Por exemplo,
a cultura trobriandesa, estudada pelo antro-
pólogo polonês Bronislaw Malinowski, não
proporciona ao jovem um rito de passagem.
A criança deixa de ser nomeada como tal a
partir do momento em que é vista como capaz
de procriar-se, pela exibição de maior vigor
físico, robustez e maturidade mental. Assim,
de forma automática, torna-se um "adulto" e
passa, obrigatoriamente, a obedecer aos tabus,
seguir disciplinadamente as regras tribais e
adquire o privilégio de participar das ativi-
dades econômicas e mágicas da tribo. Entre
os Arapesh, estudados por Margareth Mead,
a passagem da "adolescência" é marcada por
uma série de atividades que constituem um
verdadeiro rito simbólico. Acontecem casti-
gos físicos compensados por uma alimentação
melhor, acompanhados por banhos e cânticos
que conferem significação especial à assunção
da condição de adulto. Esse conjunto de atos
não dura mais do que dois ou três meses. O
"iniciando" permanece recluso durante esse
período e, caso seja menino, é proibido de ver
a sua mãe. Ao final desse processo, não é mais
uma criança. É obrigado e obriga-se a portar-
se como qualquer outro membro pleno da
comunidade. Nessas formas de organização
não há a menor possibilidade de os jovens
imaginarem agir de forma distinta do que a
cultura lhes dita.

Na história da cultura ocidental, a noção
de "adolescência" não tinha a mesma impor-
tância que tem hoje em dia. O historiador Phi-
lippe Aries relata que o costume de contar os
anos vividos não existia no século 16. A ida-
de na verdade, resumia-se a uma categoria
científica utilizada apenas pelos homens de
ciência e cultura, não sendo um conhecimen-
to comum no cotidiano das comunidades.Os
cidadãos sabiam apenas aproximadamente a
idade que tinham. Nos séculos 16, 17 e 18, as



fases da vida de uma pessoa restringiam-se a
três: infância, juventude e velhice. Caracte-
rizava-se assim o "jovem": "bastante grande
para procriar [...]. Nessa idade os membros
são moles e aptos a crescer e recebem a força
e o vigor do calor natural", como escrito no
livro O grande proprietário de todas as coi-
sas, citado por Aries.

É apenas nas primeiras décadas do sécu-
lo 20 que a juventude começa a atrair a pre-
ocupação de moralistas e filósofos, interessa-
dos em averiguar o que pensava esse grupo
e quais eram seus interesses. Notadamente
após a Primeira Guerra Mundial é que a
noção de adolescência ganhou uma dimen-
são geral e comum. Aries comenta que, daí
em diante, a adolescência se expandiria, em-
purrando a infância para trás e a maturidade
para frente. Assim, passamos de uma época
sem adolescência a uma época em que ela
é quase onipresente. Deseja-se chegar a ela
cedo e nela permanecer por muito tempo.

Neste contexto, ocupa um lugar impor-
tante a obra do psicólogo e educador nor-
te-americano Stanley Hall, Adolescência:
Sua psicologia e as relações com a fisiolo-
gia, antropologia, sociologia, sexo, crime,
religião e educação. O livro, publicado em
1904, cunhou o termo "adolescência" e vi-
sava o estudo da psicologia desse grupo e
as relações com a fisiologia, a antropologia,
a sociologia, o sexo, o crime, a religião e a
educação. O espírito de Hall aproximava-se
da filantropia. Preocupava-se com a preco-
cidade dos jovens de sua época que logo es-
tavam nas ruas, no trabalho, no crime e no
exercício de atos sexuais. É de Hall a idéia
de que a escolarização de jovens deveria ser
tão obrigatória quanto a de crianças. Como
se vê, é muito mais uma ação cultural que
constrói uma etapa da vida humana que al-
gum dado essencialmente biológico.

Esse processo de "adolescentização" de-
sencadeado no século 20 não perdeu, com o
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passar dos anos, um pingo da exuberância.
Tendo a penicilina como mãe e o rock 'n roll
como pai, desde os anos 1950 para cá, a ado-
lescência tem a música que lhe é própria, o
vestuário particular, moral e comportamen-
to característicos, a linguagem específica,
movimentos culturais que a identificam etc.,
obedecendo fielmente ao estudo de Eisensta-
dt. A tônica é a consideração da adolescência
como a era da irresponsabilidade, exceção
feita às obrigações escolares. "A sua profis-
são é estudar" é uma frase repetida por pais
e autoridades e tem o valor de indicar a que
se resume a seriedade desse período. Apesar
das marcas de irresponsabilidade e futilida-
de, é interessante notar que uma minoria de
adolescentes reúne-se em movimentos não
institucionalizados que, não obstante a esté-
tica chocante e a diferença com a moralidade
tradicional, erigem regras de procedimento
e estilos tão ou mais rígidos e obrigatórios
quanto os procedimentos e estilos de tom
conservador. O próprio fenômeno contra-
cultural, o primeiro movimento jovem que
envolveu uma considerável parcela de adep-
tos, apesar de ter como fundadores "adultos",
embutia proposições edificantes relaciona-
das à condenação do racismo, à igualdade

moral e sexual entre os gêneros, à revisão
do conceito de doença mental, à criação de
uma forma comunitária de associação social.
Propostas endereçadas à sociedade e à cultu-
ra global, de caráter revolucionário. Interes-
sante notar a inversão do vetor: ao invés de a
comunidade juvenil desejar ocupar um lugar
no mundo adulto, ela diz ao mundo adulto
como se organizar.

E essa é uma transformação que não
cessou aí. Por volta dos anos 1960 e 1970,
o cenário jovem parecia dividido entre os
caretas e os revolucionários. Entre os revo-
lucionários, cabia apenas uma subdivisão: os
orientados por Karl Marx e Che Guevara e
os orientados por Marx, Timothy Leary e
Jimmy Hendrix. Mais recentemente, entre-
tanto, a cultura juvenil fragmentou-se. Está
composta por "tribos". As tribos são gru-
pos urbanos que espelham uma identidade
comum. Não representam a ideologia ou o
pensamento que orienta o mundo adulto.
Se não fazem um discurso revolucionário,
como a cultura juvenil dos anos 1960, con-
figuram uma reação à massificação do mun-
do contemporâneo, mas que não vai além da
assunção de uma estética. É bem verdade
que se trata de uma noção ampla de estética,



incluindo hábitos, vestuário e tatuagem es-
pecíficos, alguns termos próprios e um estilo
musical'. Com bastante freqüência tais tribos
cumprem o papei da família. Aqueles que
aderem de corpo e alma a elas têm na figura
do amigo uma referência mais significativa
que a dos pais e de seus avatares, não obs-
tante a fragilidade do laço cooperativo entre
os membros da "tribo", que, se por um lado
revela dinamismo social, por outro impede
projetos de maior duração e engajamento
social. O sociólogo francês Michel Maffesoli
comenta que as grandes cidades transfor-
maram-se em campos em que os bairros, os
guetos, as paróquias, os territórios e as tribos
que os habitam substituíram as aldeias e lu-
garejos de antigamente. Assim, vemos des-
filar punks, metaleiros, rappers, fãs de animes,
dubbers, emos, que convivem, nem sempre
pacificamente, nos becos, bares, espetáculos
das grandes cidades. Até encontrar "tribos"
muito particulares como uma das correntes
originadas do movimento punk — os straight-
edges—que fazem do vegetarianismo, da abs-
tinência em relação ao álcool, ao tabaco e às
drogas os pilares morais de sua conduta. O
barulhento estilo musical hardcore e o visual
assustador, cheio áe pierangs e tatuagens, en-
gana os desavisados.

Marco pós-moderno
Esse breve comentário serve para levan-

tar controvérsias. A principal é a possibili-
dade de conferir à adolescência um caráter
puramente histórico, cultural e relativista,
apesar de ela pertencer à realidade tanto
das elaborações teóricas e científicas atuais
quanto do pensamento comum de pais, pro-
fessores e jovens. Há especialistas em adoles-
centes em todas as áreas do saber, da moda
à medicina, passando pela educação, psico-
terapias etc. Fica, no entanto, o lembrete: a
adolescência pode, na verdade, consistir em
nada mais nada menos que a primeira, a mais
antiga, das transformações culturais que vie-
ram a se estabelecer no que se denomina
pós-modernidade. O primeiro entre muitos
fenômenos sociológicos, científicos e morais,
hoje em dia evidentes, que caracterizam a so-
ciedade contemporânea.

A psicanálise não escapou da revolução da
adolescência. Os psicanalistas preocuparam-
se em caracterizá-la, definindo um conjunto
de traços que a diferenciam da infância, da
pré-puberdade, do adulto jovem, da maturi-
dade e da velhice. Alguns, mais afoitos, confe-

riram à adolescência um status de crise tanto
natural quanto insolúvel. Caíram no engano
de atribuir a esse período da vida um caráter
concreto, reificado. James Masterson toma
a descrição do manifesto pelo adolescente
como a expressão última da verdade e afirma
que o adolescente encontra-se em um estado
de considerável instabilidade e debilidade, em
virtude do processo de crescimento. Assim,
ainda seguindo Masterson, o adolescente
passa por uma "fase" de "comoção emocio-
nal", com "amplas flutuações de conduta".
Esse autor tem a seu lado Anna Freud que,
muito curiosamente, qualifica esse período
como uma interrupção do "crescimento pací-
fico" e que o equilíbrio estável é, em si mesmo,
anormal. Anna Freud e Masterson são esti-

A psicanálise não escapou da revolução da
adolescência. Os psicanalistas definiram traços
que a diferenciam da infância, da pré-puberdade,
do adulto jovem, da maturidade e da velhice

muladores, portanto, da idéia de que a insen-
satez é própria, é "normal", durante a adoles-
cência, acreditando, talvez, que, por alguma
mágica inerente ao desenvolvimento, o rapaz
e a moça "tomem jeito". Idéia, não obstante
a carência de criatividade e ciência, bastante
popular. Tão popular que a neurociência en-
controu até um modo de reduzir um comple-
xo histórico, sociológico, antropológico a um
detalhe da maturação cerebral. Francês Jen-
sen defende que a turbulência do adolescente
acontece porque o desenvolvimento cerebral
se faz a partir da face posterior do encéfalo
e deixa por último as conexões com o cór-
tex frontal. Ora, é o córtex frontal, de acordo
com a mitologia neurocientífica, que controla
os aspectos mais sutis e adaptativos da ação
humana, como a capacidade de dar-se conta
do que faz, a elaboração do juízo e o bloqueio
aos comportamentos de risco. E, mais que
isso, essas conexões que estabilizam o laço
do córtex frontal com as demais regiões ce-
rebrais são mais lentas que o aprendizado.
Então, a meninada inclui a seu acervo, rapi-
damente, quantidade enorme de informação
e as maneja sem que o córtex frontal esteja
apto para impedir a imprevidência e a irres-
ponsabilidade da moçada. E, segundo os mes-
mos trabalhos, os meninos costumam arran-
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jar mais problemas que as meninas pelo fato
de o cérebro destas completar esse trabalho
de estabilização das conexões neurais alguns
anos antes que o dos meninos.

Felizmente, nem todos os psicanalistas,
e esperamos que nem todos os neurocien-
tistas, embarcaram nesse modo simplificado
e carente de um trabalho investigativo con-
sistente e menos reducionista. Todavia, os
psicanalistas que não trilharam esse caminho
apresentaram um discurso que pode ser as-
similado ao discurso dos antigos. Pois, sem
desprezar a importância dessa passagem, não
pensam a adolescência como um período tão
biológica e culturalmente inevitável como
a infância, a maturidade e a velhice. Isto é,
por não reificarem, não concedem ao adoles-
cente esse caráter obrigatório de idiotização
peremptória, quase uma era necessária de
incapacidade mental e moral, sem deixar de
reconhecer que a adolescência inclui uma di-
ferença fundamental, se comparada com ou-
tras épocas da existência. É aqui que reside a
semelhança com o discurso dos antigos, pois
se trata de um rito pontual de passagem, sem
a extensão por anos a fio de ausência de "cres-
cimento pacífico", quando o sujeito, por fim,
vai encontrar o seu lugar na comunidade.

Todavia, os acontecimentos que se dão
nesse período não são propriamente tranqüi-
los. Os fenômenos centrais associam-se ao
abandono do privilégio do autoerotismo e à
possibilidade de o alvo sexual ser alcançado,
sob a batuta do primado da genitalidade. É o
momento do reencontro do objeto montado
provisoriamente pelas vicissitudes edipianas.
E esse movimento responde à exigência civi-
lizatória que, se não obriga, sugere o afrouxa-
mento e mesmo o desatar dos laços familiares.
Essa é a posição de Sigmund Freud, que cir-
cunscreve a adolescência às transformações
que "hão de levar a vida sexual infantil até a
sua definitiva constituição" com a substitui-
ção do autoerotismo pela possibilidade de al-
cançar o alvo sexual. Freud chama esse alvo
de "novo" e caracteriza a novidade como a
possibilidade de, por fim, perceber a utilidade
da ereção do membro viril para a penetração
de uma cavidade excitadora na zona genital.
Essa nova finalidade da sexualidade reúne,
sem desmantelá-las, as pulsões parciais, agora
sob a primazia da zona genital. Enquanto tais
peripécias se dão no campo real das pulsões,
no domínio psíquico configura-se a escolha
do objeto proporcionador de prazer. Essa
proposição freudiana deixou a pista que traz



Pintura do artista americano David Park: "É
importante "reconhecer a adolescência menos
como uma passagem definida por definições
biológicas e desenvolvimentistas e mais como
um fato cultural que permite que seja colorida
por inúmeros tons"

conseqüências mais consistentes para o traba-
lho teórico e clínico do psicanalista do que as
proposições de Masterson e de Anna Freud.
Exemplos podem ser encontrados tanto em
Annie Birraux quanto em Bittencourt, que
seguem a pista freudiana. Birraux descreve a
adolescência como um momento de "tumulto
pulsional", durante o qual se deve "renunciar
ao progenitor heterossexual", "à fantasia do
domínio do gozo parental" e "aos privilégios e
práticas da infância". Bittencourt exprime-se
levando em conta o abandono dos pais como
objetos sexuais para que ocorra a mudança
do objeto de amor. Corolário do abandono do
amor preferencial pelos pais é a autorização
para a satisfação genital e a busca, sempre la-
cunar, do prazer.

Apesar da crítica anterior aos autores
que julgam a adolescência como um período
exageradamente especial e uma anormalida-
de em si mesma e esperam do adolescente,
vigilantes, a próxima sandice, isto não sig-
nifica desconhecer o caráter fundamental
que reveste a passagem pela adolescência
na construção do ser. E o caráter de fragi-
lidade que pode envolver esse período. A
crítica, na verdade, restringe-se ao caráter
superlativo que Masterson e Anna Freud
conferem à adolescência, ao lado do traço
necessariamente idiotizante que é imputado
ao adolescente. A adolescência não precisa
ser superlativa nem imbecil. As pontuações
de Sigmund Freud, Birraux e Bittencourt
frisam que o momento de reencontro do
objeto sexual, com a possibilidade de levar
o ato sexual ao final, ao lado do afastamento
do núcleo familiar original são acontecimen-
tos importantes e definitivos e que não são
atravessados sem dilemas e conflitos. Jacques
Lacan supõe que a operadora desses dilemas
e conflitos é da ordem da decepção. Superado
o momento em que o menino não sabe muito
bem o que fazer com as meninas, e vice-ver-
sa, o almejado e prometido ato sexual falha
na promessa de restabelecer a plenitude do
encontro com o objeto. Esse encontro não
realiza a promessa de gozo absoluto, vigente
na fantasia infantil.



Manifestações em Paris em
maio de 1968: "O'é proibido
proibir' escrito nos muros da

Paris de 1968 teve o papel
de uma profecia"

Em suma, é importante reconhecer a
adolescência menos como uma passagem de-
finida por definições biológicas e desenvolvi-
mentistas e mais como um fato cultural que
permite que seja colorida por inúmeros tons.
Um período em que o moço e a moça inven-
tariam o que lhes determinou e o que podem
esperar do futuro,

O que há hoje?
Se contássemos histórias de jovens hoje,

falaríamos de Eric Harris e Dylan Klebold,
que, em 1999, executaram alunos e profes-
sores da escola onde estudavam. Falaríamos
do jovem alemão Tim K., que, neste ano de
2009, pegou uma arma do pai e saiu assas-
sinando pessoas. Falaríamos dos jovens
brasileiros que encontram guarida como
pequenos funcionários do tráfico de drogas.
Falaríamos do quebra-quebra, em novem-
bro de 2008, na Escola Amadeu Amaral em
São Paulo. Falaríamos da indisciplina nas
escolas, no afastamento dos adolescentes
da leitura, em sua habilidade em manejar
as últimas novidades cibernéticas e comu-
nicacionais, do gosto pela vivência virtual.
E, até o presente, não saberíamos dizer se
esse cenário traduz fielmente a adolescên-
cia contemporânea ou se acreditamos inge-
nuamente em uma invenção midiática.

Se, porventura, estamos diante da tra-
dução fiel da adolescência contemporânea
ou diante de uma crise. E de uma crise mui-
to particular: a crise de autoridade. E se é
verdadeiro esse diagnóstico, o prognóstico
- para ficarmos na metáfora médica — não
está longe de poder ser estabelecido.

Alain Renaut, em um instigante livro
chamado O fim da autoridade, é bastante cla-
ro ao dizer que o questionamento da auto-
ridade está desde o início da Era Moderna
inscrito em seus princípios. Vai encontrar
em Pico Delia Mirandola (1486) uma inter-
pretação interessante do legado do Criador:
o grande dom que este legou à sua criatura é
o de tornar-se seu próprio mestre, de mode-
lar seu ser e conquistar o lugar que quiser na
ordem natural. Isto é, Deus criou o homem
para a liberdade. Esse antigo eco libertário

foi acolhido entusiasticamente pelo espírito
das Luzes, pela Revolução Francesa, pelos
fundamentos democráticos, pelo liberalis-
mo econômico. Enfim: por toda a gama de
idéias que sustenta o discurso contemporâ-
neo. Os modernos, portanto, crêem como
uma evidência que ninguém por natureza é
feito para mandar ou para obedecer; acredi-
tam no exercício livre do julgamento e são
contrários a qualquer forma de despotismo
ou absolutismo; depositam sua crença na
existência de uma esfera da vida em que
nenhuma instância de poder tem o direito
de intervir.

Seguindo Renaut e adicionando à sua po-
sição a descrição de Eisenstadt que caracte-
riza a família moderna como não interligada
necessariamente ao discurso social, vê-se que
a palavra de ordem "é proibido proibir", escri-
ta nos muros da Paris de 1968, foi profética.
E Renaut conclui que o universo educativo
surge como o menos suscetível a aceitar esse
declínio da autoridade, ao mesmo tempo em
que não pode impedir o que se passa do lado
de fora dos seus muros, no resto do mundo.
Então: se defendemos com tanta ênfase a li-
berdade, é manifesto que a ética da convicção
prevalece sobre à ética da responsabilidade.
O ponto é saber se estamos à beira de uma
catástrofe ou se, simplesmente, de acordo
com a inscrição máxima da fundação da mo-
dernidade, discutimos as práticas de poder.



A leitura de Renaut centra-se princi-
palmente nas instâncias de poder. Centra-
se na cada vez menor força da autorida-
de tradicional e não crê que a autoridade
carismática possa ir muito longe. Dany-
Robert Dufour encara esse dilema por
outra perspectiva. Parte do princípio que
sendo o homem um ser de linguagem,
qualquer nova prática de linguagem pro-
duzirá transformações nos indivíduos. E
concentra suas questões sobre que trans-
formações o predomínio da linguagem
visual traz à discussão sobre o valor da
autoridade. Considera que uma crian-
ça que passa muito tempo entretida com
divertimentos visuais não foi objeto da
narrativa parental. Narrativa que, além
de transmitir conteúdos, crenças, ritos e
relações sociais, transmite o dom da pala-
vra e sustenta o processo de simbolização.
O ponto que esse autor salienta é que a
palavra possui em si mesma uma autori-
dade e a opõe à autoridade exercida por
alguém ou por alguma instância de poder.
Isto é, a assunção da função simbólica, por
si mesma, faz o papel da autoridade. Ora,
se o exercício da narrativa e o exercício
da leitura colaboram para a fundação da
simbolização e a presente geração deixa
tais atividades em segundo plano, o que
Dufour levanta é que o prejuízo da relação
das novas gerações com a autoridade não

está no inelutável caminho da moderni-
dade à individualidade e à liberdade. Está
um pouco antes: na própria formação do
sujeito contemporâneo. Um sujeito falho
na simbolização.

Estão aqui expostas duas posições.
Uma delas nota que não há muito que fa-
zer, pois o declínio da autoridade, do saber
do mestre, é efeito lógico de toda a história
da civilização ocidental. O outro relativiza
essa proposição e nota que, se a função sim-
bólica estiver minimamente sustentada, é
perfeitamente possível que estejamos lon-
ge da instalação da barbárie.

Há ainda o que dizer e um aconteci-
mento deve inquietar. Lá pelos anos 1970,
o vocalista da maior banda de rock 'n roll
do planeta avisou que não terminaria sua
vida cantando o primeiro grande sucesso
da carreira. Hoje, decerto, cantará: "I Can't
Get No Satisfaction". O mais interessante é
que, se alguém prestou atenção à letra da
canção, verá que o jovem Mick Jagger can-
tava a impossibilidade de satisfazer-se no
interior da nascente, mas já vigorosa, so-
ciedade de consumo.

Além dos jovens, portanto, há algo no
campo que apenas parece ser tranqüilamente
estabelecido: o mundo dos adultos!

Durval Mazzei Nogueira Filho é
psicanalista e médico-psiquiatra.

Ronnie Wood e Mick
Jagger em Boston, EUA,
em 2005. Jagger, na
década de 70 cantava
a "impossibilidade de
satisfazer-se no interior da
nascente, mas já vigorosa,
sociedade de consumo"
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