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Autonomia e
perspectivas
É na adolescência que a criança se transforma em adulto,
desde que em um ambiente propício, condição cada vez mais
rara hoje, quando se pensa nos aparatos tecnológico e ético
que nos rodeiam
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Para o filhote humano, a entrada na ado-
lescência marca o início de sua capacidade de
utilizar operações formais. Trata-se de um
processador mental de tal eficácia que per-
mitiu à espécie humana sobreviver por al-
guns milhares de anos, independentemente
da hostilidade do ambiente em que viveu.

Esse é o período em que o jovem passa
a poder raciocinar com hipóteses abstratas,
que lhe permitem libertar-se do espaço (a
solução do problema pode ser obtida na
ausência do problema concreto) e, princi-
palmente, lhe dão uma alta velocidade no
processamento de dados, uma vez que, ao
se libertar de um modelo exclusivamente
motor, dispensa a realização de atos (tenta-
tiva e erro), chegando rapidamente a uma
solução, que passa a ser, então, muito mais
eficaz. Como se sabe, é de fundamental im-
portância para a espécie humana não so-
mente a solução de um problema, mas tam-
bém a velocidade com que ela é atingida.

Ao mesmo tempo, por ser um animal
gregário, durante todo o período de cres-
cimento o homem desenvolve gradualmen-
te (pensando-se onto e filogeneticamente)
modelos de regras cada vez mais comple-
xas e abstratas, visando seu melhor funcio-
namento grupai. Nesse desenvolvimento,
ocupa posição de suma importância todo o
processo educacional, de natureza formal ou
informal, pois, ao começar a utilizar o pen-
samento formal, ele passa a se inserir em
um mundo simbólico, já estruturado ante-
riormente. Assim, cabe a ele, enquanto in-
divíduo, desvelar o significado de cada um
dos seres e objetos que o rodeiam. Com isso,
ele pode estabelecer, dentro de seus desejos
e possibilidades, um projeto existencial pas-
sível de obter relativo sucesso, minimizando
assim seu confronto com a morte e a finitu-
de, posto que, de todos os animais, é o único
que, possuindo a dimensão da temporalida-
de, vislumbra a própria morte.
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Tempo, tecido invisível
Com o advento do pensamento formal,

o jovem passará a elaborar noções de tempo
(enquanto categoria pessoal) eminentemen-
te simbólicas e, portanto, eminentemente
humanas. Assim, essa categoria terá inúme-
ros significados, muitas vezes independen-
temente das percepções ligadas às próprias
noções de tempo cronológico. Para a utiliza-
ção de noções de tempo prospectivo (orien-
tado para o futuro), registros mnésticos (da
memória) e processos atencionais reduzem
o tempo subjetivo, que é fruto dessa etapa
de desenvolvimento. Há também a noção de
tempo vivido, que corresponde às sensações,
percepções e conceituações sobre o próprio
tempo e a consciência do Eu, decorrentes
das vivências do adolescente na sua rela-
ção com o seu próprio mundo. Um tempo
de significados, estruturado a partir de uma
árvore informacional, codificada através de
padrões lingüísticos. Além disso, ele desen-
volve paralelamente a idéia de espaço.

A temporalidade está associada a um
élan vital que orienta a vida, que pode

ser ultrapassada ao se formar a indivi-
dualidade (ser-no-mundo) e o projeto
existencial, por meio daquilo que cha-
mamos de transcendência.

Assim, essa vivência orienta o indivíduo
para algo, em que o presente se constrói a
partir de fibras que emergem de um pas-
sado vivido e significado (por intermédio
das recordações provenientes da memória)
e que se imbricam com outras fibras que se
projetam em um futuro a ser construído (e,
portanto, criadas a partir da imaginação).
Com esse mecanismo estrutura-se, de ma-
neira mais sofisticada, a própria consciên-
cia do Eu, com sua perspectiva de finitude e
o projeto existencial que dá sentido à vida.
Dessa maneira, o tempo e o espaço deixam
de ser meras categorias físicas e se trans-
formam em categorias eminentemente hu-
manas, dando sentido e perspectivas sim-
bólicas à existência dessa espécie peculiar.

A partir dessas características, uma
das condutas biologicamente fundamen-
tais é estruturada, atingindo seu apogeu:
a sexualidade.



Vazios e má satisfação
A sexualidade é uma das condutas tí-

picas desse período de desenvolvimento.
Além disso, ela é de tal modo complexa
que envolve praticamente toda a vida psí-
quica do indivíduo, dos aspectos afetivos
aos cognitivos. Constitui-se em um ponto
de tal modo frágil que quaisquer altera-
ções nele alteram as condutas habituais. E
é esse movimento que caracteriza um ser-
no-mundo específico. Em outras palavras,
se pensarmos em uma alteração nas bases
cognitivas, teremos uma incorporação não
usual dos estímulos ambientais, que carac-
terizará um estilo próprio de funcionamen-
to definidor do próprio ser-no-mundo em
questão, fator de diferenciação do modo de
vida animal, uma vez que implica uma vida
interior. Esta, por sua vez, leva o adoles-
cente, em sua consciência, a colocar a ques-
tão do ser em sua totalidade.

Mas a vida interior só se efetiva co-
municando-se. E comunicação, segundo
Karl Jaspers, é amor, nunca indiferente à
qualidade do objeto, uma vez que implica
a compreensão de outra existência. Dessa
maneira, no ato amoroso, abole-se o sujeito
para que ambos se revelem sem reservas,
questionando-se reciprocamente.

Podemos observar, por isso, a presença
de estados subjetivos e esquemas motiva-
cionais de extrema importância durante
a adolescência, visto que envolvem o ser
humano enquanto animal gregário, que es-
trutura uma série de padrões complexos de
comportamento para que possa se manter
agrupado de maneira eficaz e que altera o
ambiente (e é por ele alterado) de modo a
poder sobreviver satisfatoriamente.

Assim, a conduta sexual mostra-se muito
complexa e envolve questões cognitivas seja
em seus aspectos perceptivos e sensoriais,
seja nos esquemas de representação (lingua-
gem corporal, facial e outros sistemas de si-
nais), seja nos processos simbólicos, capazes
estes de estabelecer representações mentais
com significados específicos e pessoais pas-
síveis de serem compartilhados.

A intimidade é, por sua vez, intrinseca-
mente ligada à habilidade de poder perce-
ber aquilo que o outro pensa (e aqui estão
presentes estruturas biológicas caracterís-
ticas da própria espécie). Está ligada ao que
se costuma chamar de subjetividade, daqui-
lo que podemos chamar de linguagem do
olhar e que, aparentemente, reveste-se de

aspectos misteriosos que, no entanto, en-
volvem níveis de socialização elevados, que
demandam a compreensão das intenções,
das emoções e das idéias do outro. Assim,
a percepção dos estados mentais do outro
passa a desempenhar um papel fundamen-
tal para a percepção (e, em conseqüência,
da reação às regras implícitas no contato
social, bem como dos rituais de corte) e ex-
pressão de condutas na espécie humana.

Como os grupamentos humanos, por
suas características antisseletivas, aumen-
tam suas populações de maneira muito
superior à das demais espécies, esses me-
canismos perceptuais passam a ser de ex-
trema importância para o equilíbrio dessas
populações. Assim, um parceiro deixa de

O adolescente humano é um ser peculiar que, ao se
dar conta de que adquiriu ferramentas cognitivas
eficazes, percebe sua extrema fragilidade ao notar
que está só em um mundo que lhe é hostil

ser escolhido somente devido às caracte-
rísticas físicas que exibe, ou mesmo de ca-
racterísticas meramente formais, passando
cada vez mais a ser determinado por idéias,
pensamentos, sentimentos e atos que são
compartilhados e avaliados de maneira ex-
tremamente abstrata e sofisticada.

A cultura adolescente
O adolescente humano é um ser pecu-

liar que, ao se dar conta de que adquiriu
ferramentas cognitivas extremamente efi-
cazes, percebe também sua extrema fragi-
lidade, ao notar que se encontra só (mesmo
sendo um animal gregário) e lançado em
um mundo hostil (mesmo com a tendência
da espécie em criar modelos de proteção).
Percebe que todas as suas atitudes são soli-
tárias, carentes de modelos e, o que é pior,
transitórias, uma vez que, enquanto ser fi-
nito, o final de seu processo de transcen-
dência o encaminha para a morte.

Sobra ao adolescente, como perspectiva
inicial única, o medo associado à angústia.
Isso só se diluirá (se é que isso ocorrerá) por
meio da construção de significados pessoais,
únicos e intransferíveis que orientarão sua
vida. Como o herói religioso kierkegaardia-
no que, a partir da crença nos significados 49



que estabelece, abre mão de prazeres senso-
riais e existenciais, na busca daquilo em que
crê. Em contrapartida, nessa busca nunca
mais sorri ao verificar a fatuidade do próprio
existir. Essa é a real perda do Paraíso.

Claro que, enquanto ser em desenvolvi-
mento, o adolescente vai buscar modelos de
proteção e segurança que lhe garantam pers-
pectivas mais seguras e menores índices de
ansiedade. Em função da ausência de rituais
de passagem bem-determinados (ausentes
em nossa cultura da pós-modernidade), ele
estrutura uma cultura de viés escapista.

Mas, ao formar grupos, o adolescente
passa a se mover numa velocidade fantástica
(na adaptação total ao período pós-moder-
no) sobre a terra (bicicletas, motos, skates,
patinetes), sobre a água (pranchas de surfe,
jet-skis, morey-bugs), sobre o ar (parapen-
tes) e mesmo em situações especiais (escala-
das urbanas etc.). Observando esse grupo de
maneira mais acurada, podemos ver o tripé

Transita-se hoje de um modelo social rígido para
outro mais liberal, fruto de uma transição pendular,
em que um movimento de liberação é seguido por
outro de retração, ambos destinados à preservação

constitutivo de sua cultura, cuja ilustração
lemos nos Paraísos artificiais, de Charles
Baudelaire: "no princípio era o Nada, e com
ele a angústia. É o tédio!". Diante disso, tor-
na-se fundamental a busca da proteção e
a fuga da angústia, que se dará a partir da
utilização de drogas, do sexo fácil e de um
padrão de consumo e de agressividade que
aumenta cotidianamente.

Num momento em que o mundo passa
por profundas mudanças, há vários meios e
técnicas disponíveis para todas as formas de
escapismo. Transita-se hoje, pouco a pouco,
de um modelo social rígido para outro mais
liberal. Mas trata-se de uma transição pen-
dular, em que um momento de liberação dos
costumes é seguido por outro de retração,
ambos destinados à preservação do grupo so-
cial. Aspecto cultural que se reforça com base
também num novo aparato tecnológico.

Dessa maneira, uma conduta básica
como a sexualidade por exemplo, embora
alicerçada sobre estruturas biológicas, ad-
quire características que, em muitas ocasiões,

passam mesmo a não servir, sob essa ótica,
à espécie em questão. Ou seja, submetida a
fatores como o consumo, banalizando-se e
vulgarizando-se, ela se afasta tanto de sua
finalidade biológica, de reprodução e prote-
ção dos filhotes, quanto de sua perspectiva
ética, de transcendência existencial.

Assim, o jovem fica desamparado; ou,
se considerarmos a questão primitiva e pri-
mária da (fuga do desprazer é diferente de
busca do prazer) busca pelo prazer e pela fe-
licidade, os excessos se multiplicam. Busca
essa mais uma vez expressa por Baudelaire,
nos Paraísos Artificiais: "eis aí a felicidade!
Uma colherzinha bem cheia. A felicidade
com toda a sua embriaguez, todas as suas
loucuras, todas as suas criancices! Pode-
se engolir sem medo, disto não se morre".
Busca que podemos observar no grande
número de adolescentes que se valem do
uso de substâncias naturais ou artificiais
para alcançar algum grau de prazer. Cerca
de 65% dos estudantes já utilizaram álcool
em algum momento de sua vida e, destes,
18,6% bebem freqüentemente; 30,7% fu-
maram (cigarros comuns) em algum mo-
mento de sua vida, dos quais 6,4% de forma
freqüente. Comparados aos dados norte-
americanos referentes à mesma faixa etá-
ria, podemos até nos considerar satisfeitos,
uma vez que os índices referentes ao uso de
álcool naquele país chegam a 92% e de ta-
baco a 66,4%. (Por que se evitou dizer que
o aumento gradual vem sendo notado?) No
que se refere ao uso de cannabis, ele passou
de 2,8% (1987) para 7,6% (1997); de 0,5%
em 1987 para 2,0% (1993), no que tange à
cocaína; e de 2,8% (1987) para 4,4% (1997),
na utilização de anfetaminas.

Esses dados devem, no mínimo, levar-
nos a pensar que algo deve ser considera-
do em nosso modelo de sociedade. Princi-
palmente porque o adolescente é um ser
curioso em relação às novas experiências e
ao próprio mundo adulto, ainda desconhe-
cido em profundidade por ele. Assim, o fácil
acesso e o baixo custo das drogas utilizadas,
graças a um avançado e lucrativo processo
de industrialização, ligado a modelos econô-
micos contemporâneos; a maior aceitação do
uso de entorpecentes; os modismos ligados
à necessidade de permanência nos grupos
similares, disseminados através da propa-
ganda e do marketing; o uso indiscriminado
de medicamentos, voltado para a fuga da dor
e do desprazer, cuja finalidade parece ser eli-



minar esses sentimentos da experiência hu-
mana; e as mudanças sofridas na estrutura
familiar nas últimas décadas, no que se refe-
re aos papéis por ela desempenhados e que
servirão de modelo para o desenvolvimento
da criança e do adolescente; todos esses as-
pectos afetam o processo de desenvolvimen-
to do adolescente.

Todas essas questões, bem como as pró-
prias características genéticas, pensadas
enquanto um padrão fenotípico decorrente
da interação genótipo-ambiente, devem ser
levadas em consideração quando pensamos
este grupo. Paralelamente, a insatisfação e
não realização de desejos, no confronto en-
tre as possibilidades e a factibilidade (ambas
fundamentais na estruturação do projeto
existencial) provoca, muitas vezes, mais an-
gústia e sintomas depressivos tais que obri-
gam a busca de mais válvulas de escape.

Poderíamos pensar que a grande urba-
nização, acompanhada do grande cresci-
mento populacional, bem como o processo
cultural (que a espécie humana criou e ao
qual se submete), ocasionaram alterações
de tal magnitude que, pouco a pouco, al-
guns mecanismos adaptativos também pas-
saram a se desenvolver a partir de uma ba-
gagem genético-constitucional específica.
Assim, essas características, presentes na
espécie humana, desenvolveram em níveis
extremos os mecanismos de competição e
de luta pela sobrevivência, com demarca-
ções de território cada vez mais difíceis e
custosas. Ou seja, para um*mamífero qual-
quer a demarcação territorial passa por um
espaço geográfico determinado, para um
homem primitivo essa demarcação é maior
pelas suas possibilidades de locomoção e de
comparação com os demais da espécie e, no
homem moderno, pelo processo de globa-
lização, transforma-se em uma competição
abstrata, entre todos os indivíduos do pla-
neta, de tal maneira que passa a ser prati-
camente utópica a sua satisfação em termos
de sucesso em qualquer área.

Isto, somado à progressiva dissolução dos
grupos sociais, ao desaparecimento das famí-
lias extensas, e ao aumento do processo de
deslocamento e de desenraizamento, faz com
que os indivíduos fiquem mais próximos de
seus competidores do que de seus grupos de
suporte, como a família, amigos etc. Devido a
essas lacunas, a utilização de meios artificiais
de suporte, que envolvem não somente ques-
tões básicas (como a sexualidade e a droga),

mas também aspectos adventícios (como a
música, a indumentária e as tribos de iden-
tificação) podem ser vistos como previsíveis.
Resta a difícil tarefa de se pensar em alterna-
tivas de adaptação eficazes, incentivadas pela
sociedade de consumo, que parecem não estar
se mostrando de muita efetividade.

O padrão ético
Finalmente, com todo seu padrão de de-

senvolvimento, principalmente cognitivo,
constrói-se um animal ético e religioso, que
enfrenta e dá um significado pessoal a sua
vida, construindo, sobre um modelo mera-
mente biológico, pré-determinado genetica-
mente, uiri outro modelo, de caráter histórico
e social. Assim, estruturam-se regras morais
e éticas, mais próximas do conceito adulto,
embora ainda dentro de uma ótica idealizada,
e com uma compreensão menos literal dos fa-
tos avaliados sob um aspecto simbólico.

O juízo moral do adolescente inicial-
mente decorre do contrato social, por isso
ele defende os valores relativos aos direitos

Ao falar do adolescente,
falamos de uma

população que se move
em velocidade fantástica

sobre a terra, sobre a
água, sobre o ar...
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É possível afirmar que
"na espécie humana,
a sexualidade é uma
conduta complexa,
imbricada com todo o
psiquismo do indivíduo,
quer consideremos suas
experiências pessoais,
quer consideremos seu
mundo social e relacionai"
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e contratos sociais com características de
universalidade, mesmo quando em conflito
com regras concretas. Já consegue, entre-
tanto, reconhecer que esses valores variam
conforme os grupos, embora existam al-
guns que os transcendam, tais como a li-
berdade ou a vida, que devem ser defendi-
dos independentemente das regras sociais.
Desenvolve-se, assim, uma justificativa éti-
ca e social para fatos relativos à preserva-
ção da própria vida e da espécie.

Em nossos dias, estabelece-se também
uma ética utilitária, segundo a qual os de-
veres e as leis devem se basear no bem-es-
tar do maior número de pessoas, com uma
orientação eminentemente social, embora
seja difícil a integração nos conflitos entre
a lei (explícita e característica do grupo) e a
moral (teoricamente universalista e trans-
cendente). Assim, os conflitos no mundo
adolescente e entre este e o mundo adulto
(tão bem representados na modernidade...)
decorrem da própria autonomia adolescen-
te, bem como da sua luta para conquistar
um espaço vital dentro do grupo de iguais

e, posteriormente, do grupo social.
Finalmente, enquanto corolário do ad-

vento do pensamento abstrato, ele estabe-
lece princípios éticos universais de justiça
e de dignidade, e as leis passam a se subor-
dinar a ele; não o inverso. De maneira teó-
rica, ao menos nestes tempos turbulentos,
ele percebe a validade desses princípios e se
compromete com eles a partir de um ponto
de vista autônomo, que percebe a morali-
dade em si, e não a partir das finalidades a
serem atingidas.

Estabelece-se, assim, o que deveria ser
o corolário da espécie (embora hoje, rela-
tivamente em desuso), a ética. Derivada
do grego ethikos, que significa disposição, e
com uma origem filosófica1 no discurso da
moral e no estudo da conduta, Ética é aqui-
lo que se refere ao correto ou incorreto,
bom ou mau, enquanto finalidade ou ação.
Dessa maneira, entra-se nas questões de
natureza moral (e aqui estamos no centro
do pensamento abstrato e das característi-
cas humanas dessa espécie animal).

É nesse aspecto, principalmente, que



verificamos a intensa influência do meio,
que faz com que esse animal se construa,
em sua individualidade, de maneira conple-
tamente diversa das outras espécies e da
sua própria, naquilo que tem de mais indi-
vidual e característico. Entretanto, essa no-
ção de valor é vinculada à noção de seleção,
mas de acordo com um modelo específico
de conduta socialmente adotado (e aqui te-
mos que perceber que socialmente adapta-
do é diferente de biologicamente adaptado,
uma vez que esse último conceito indepen-
de de aspectos éticos ou morais, ele é a-éti-
co), expressando propostas e modelos de
existência. Esse saber não é objetivo e, de
maneira diferente das práticas e técnicas,
não pode ser aprendido ou desaprendido
formalmente, sendo determinado de ma-
neira totalmente dependente das situações
de vida. Portanto, mecanismos grupais e
sociais corrigem o rigor da aplicação da lei,
e a relação meio-fim torna-se diferente no
saber moral e no saber técnico, o que pode-
mos observar de maneira simples quando
vemos a diferença existente entre a teoria
referente a uma lei e sua aplicação.

Esse dado é de fundamental importân-
cia, uma vez que o animal-homem passa
então a ser um animal social (gregário), téc-
nico (pela utilização de utensílios) e moral
(pela criação do modelo ético, que se afasta
do modelo puramente biológico, da seleção
natural). É na adolescência, exatamente, que
essa construção mostra seu apogeu, em que
pese a defasagem observada entre o discur-
so teórico da educação moderna e o exemplo
apresentado socialmente no cotidiano.

Assim, uma condição básica para essa
vida moral, eminentemente humana, é a in-
ternalização da lei, enquanto lei moral, na
própria estrutura interna do Eu, fazendo-se
este sujeito dela. Assim, ela se torna univer-
sal e irredutível, enquanto elemento indis-
pensável da personalidade ética e inerente,
portanto, à própria estruturação da espécie.
Então, mais do que um mero código tempo-
ral de regras e costumes, ela vai se constituir
no próprio fim da sua natureza, embora res-
peitando desejos e inclinações individuais.
Assim, mais que um mero sistema de códi-
gos, se constitui na particularidade humana
mais marcante (no homem enquanto proje-
to de si-mesmo) fazendo com que o animal-
homem se transforme em um ser particular,
totalmente diferente das outras espécies,
não no que concerne a seus mecanismos,

que continuam sempre com base biológica,
mas sim em seus significados, construídos
(passo a passo) a partir da percepção de sua
própria limitação e finitude.

Entretanto, em nossos dias, quando pre-
domina a visão utilitarista, que privilegia a
valorização de um estado de coisas que se
opõe a valorização do bem-estar enquanto
valor em si. Ou seja, a realização plena das
potencialidades próprias. Troca-se a con-
cepção de Ser pela de Ter, tão em voga em
nossos dias. Essa visão, a nosso ver ainda
com raízes no modelo puramente adaptati-
vo e de valorização da eficácia, deve consi-
derar que as razões que justificam esse cál-
culo custo-benefício são diferentes quando
aplicadas por um indivíduo no âmbito de
sua vida pessoal sem que haja terceiros en-
volvidos, não se justificando quando aplica-
das a uma sociedade como se fosse um indi-
víduo isolado, uma vez que, dessa maneira,
outorga-se a ela o poder de contrabalançar

perdas e ganhos entre vários indivíduos.
Isso deve ser pensado profundamente

quando estudamos os modelos de educação
e de comportamento social, que propomos
aos adolescentes, principalmente no que se
refere aos significados que dizem respeito a
sua individualidade pois é sobre essas ques-
tões que vai se ancorar, a nosso ver, o pró-
prio processo de humanização. Também
podemos pensar a mesma questão dentro
de uma visão na qual essa decisão ética se
realiza livremente, sendo a obrigação moral
um conceito primário (embora sem subs-
tratos de espécie). Obtém-se, assim, um
"consequencialismo", no qual o sacrifício do
individual em prol do coletivo é compreen-
sível, modelo esse encontrado ho homem
ético kierkegaardiano, cujo exemplo maior
é Agamenon, que sacrifica sua filha Ifigênia
para que, uma vez satisfeito, Apoio permi-
ta que os ventos soprem e as naus gregas
possam se dirigir a Tróia. O sacrifício dos
sentimentos paternais de Agamenon em
prol de um bem maior, representado pela
política grega, mostra de maneira clara

Uma condição básica para a vida moral é a

internalização da lei, enquanto lei moral, na própria

estrutura interna do Eu. Desta forma, ela se torna

universal e irredutível, elemento indispensável
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essa visão ética, eminentemente humana.
O bicho-homem, então fugindo das regras
impostas exclusivamente pela Natureza,
estabelece uma ontologia moral, ou seja,
uma teoria do bem, que lhe dá uma identi-
dade própria, infelizmente tão esquecida e
abandonada nesta pós-modernidade.

É durante a adolescência que há mais
necessidade de inputs sensoriais e de sig-
nificação, para que, compreendendo-os,
possamos acessar um terceiro sistema de
emoções, com uma interface eminente-
mente cognitiva. Por esta se percebem os
impulsos afetivos e desejos que são, entre-
tanto, controlados, à espera de uma decisão
a ser tomada a partir da comparação com
experiências anteriores (memórias simbó-
licas), significados (individuais e com ca-
racterísticas existenciais) e conseqüências
(imagens mentais antecipatórias).

Assim, ao falar em ética relacionada à
estrutura social em geral, somos tentados
a pensar de maneira reducionista, procu-
rando noções de verdade absoluta e irredu-
tível, a partir do descobrimento de regras
perfeitas que, teoricamente, fariam com
que o mundo funcionasse dentro de uma
concepção mecanicista.

Entretanto, ao pensarmos o bicho-ho-
mem, temos de pensá-lo em um mundo
material e lógico, associado a outro má-

gico e mítico (ambos simbólicos e cons-
truídos individualmente, não correspon-
dentes, necessariamente, ao mundo dito
natural). É sobre essa rede de significados
que construímos nossos significados exis-
tenciais (abstratos) e, em conseqüência,
nossos conceitos de bom e mau, muito
mais do que sobre aspectos culturais men-
suráveis e tecnológicos.

Adolescente ou o homem paradoxal
Assim, ao falar no adolescente e no

desenvolvimento de padrões éticos de sua
vida cotidiana, falamos da construção do
homem enquanto atos e determinações in-
teriores, e não somente de razões sensíveis.
Isso porque temos de pensá-lo em sua vida
diária, enquanto ser envolvido em um dos
caminhos de sua existência, caminhos esses
cada vez mais restritos e massificados em
nossos dias.

Nosso momento histórico aponta
para um dilema, porque o bicho-homem,
ao desenvolver de maneira marcante a
tecnologia, ao invés de colocá-la a seu
serviço, colocou-se à sua disposição,
misturando-se à ética outras categorias
de pensamento, derivados da formação
técnica. Sociedade pragmática, na qual
os fundamentos da existência humana
são balizados por critérios de produção



É a partir da criação de

um mundo que independe

da realidade objetiva, mas

que é por ela afetado,

que o jovem percebe suas

possibilidades e limitações,

definindo projetos e se

defrontando com a solidão

e a mortalidade

e economia, idéias essas derivadas e im-
pregnadas da concepção capitalista de
que tempo é dinheiro, reduzindo a vida
a um valor. Desse modo, o bicho-homem
aproxima-se muito mais de estruturas pri-
mitivas de funcionamento encontradas em
outras espécies, sob a forma de delimita-
ção de territorialidade, divisão da caça e
seleção de fêmeas para a procriação.

Ao pensarmos sob ura ponto de vista
eminentemente humano e ligado ao padrão
abstrato de significados, deveríamos ca-
minhar em direção ao pensamento de que
a moralidade de cada ato dependeria dos
princípios que nortearam sua realização,
princípios esses individualizados e carac-
terísticos. Situa-se aqui a grande contradi-
ção, e ao mesmo tempo a grande riqueza da
espécie. A partir de uma estrutura biológi-
ca prévia e de sistemas operacionais gene-
ticamente determinados, transitamos entre
aspectos justificáveis cognitivamente, liga-
dos à subsistência própria ou da espécie (na
nossa sofisticação, ligados à produção e ao
desempenho), e por aspectos produzidos
por aquilo que de mais humano possuímos
e que se encontram ligados a questões éti-
cas e morais, muitas vezes totalmente em
oposição a esses aspectos mais primitivos e
fundamentais de qualquer espécie animal.

É no adolescente que esse paradoxo se

concretiza, uma vez que, ao desenvolver
um padrão de pensamento lógico-formal,
adquire a capacidade de trabalhar com hi-
póteses abstratas, criando um mundo que
independe da realidade objetiva, mas que
é por ela afetado. Mais ainda, é a partir
dessas criações que percebe suas possibili-
dades e limitações, definindo projetos e se
defrontando com a solidão e a mortalida-
de. Assim, é nele que, qual semente que
germina, toda a potencialidade humana
começa a brotar, desde que em um am-
biente nutritivo e rico, fato esse cada vez
mais raro em nossos dias, quando pensa-
mos não somente no aparato tecnológico
e concreto que nos rodeia, mas também no
aparato ético e moral.

Oxalá que não venhamos a nos arre-
pender dos rumos que tomamos! Afinal,
somos uma espécie ainda muito jovem e
que precisa provar ser capaz de sobreviver
em um ambiente hostil para cuja criação,
infelizmente, vimos colaborando.
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