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1 - O PROBLEMA

~ crescente entre os cientistas das áreas pedagógica e
psicológica o interesse pelo estudo científico dos adolescen-
tes. Algumas razões conduzem a atenção dos cientistas para
a adolescência. Duas merecem destaque: 1) Aumento numérico
dos adolescentes. Com efeito, de 1970 a 1980, os jovens de 15
a 19 anos, no globo terrestre, passaram de 360 milhões para
449 milhões. Houve um acréscimo, em relação à década an-
terior, de cerca de 23 %. Na América Latina, 60% da população
compunha-se em 1980 de jovens de 14 a 24 anos (Czarkowki
1982). No Brasil, segundo o Censo de 1980, os adolescentes
somam 26.827.325. - 2) Toda essa massa jovem está em ebu-
lição. Agita-se em movimentos contestatórios e bizarros. Está
formando uma subcultura já bastante peculiarizada. Cada vez
mais se vê submergindo à delinqüência e à toxicomania. Cria
preocupações sérias para pais e mestres.

Quem se mantém atento aos movimentos de juventude,
ocorridos em vários países, observa que essa gente está for-
mando um grupo cada vez mais numeroso e irrequieto, e por
vezes até turbulento. Nas nações ricas, se não unicamente,
pelo menos principalmente, a agitação juvenil fica por cont
do tédio e da ociosidade de uma vida vazia de sentido, como
dramaticamente proclamam o livro e o filme Eu Clvtsttnn
- Drogada e Prostituída. Nas nações pobres, 6 urna mnlor
consciência crítica da injusta e opressora situação soclal. eco-

(*) Resumo da Dissertação defendida em 1986, no Fncuklnde do Educação
da UFC, para obtenção do título de Mestre em Educnçâo.
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nôrnlca e política. O jovem se vê obrigado desde cedo a solu-
cionar, sem ajuda de alguém, problemas que a sociedade lha
prepara. Problemas de fome, doença, falta de trabalho, carência
de educação, marginalização, sentimento de inutilidade, etc.
etc. Se por um lado a sociedade lhe amplia as oportunidades
de prazer, por outro cria-lhe riscos e ameaças através, por
exemplo, do comércio imoral de drogas e a fabricação de arte-
fatos atômicos. Numa sociedade dessas, cheia de contradições,
rigidamente controlada pelos adultos, não é de estranhar que
os adolescentes questionem, protestem, reclamem, inclusive
através de movimentos os mais exóticos.

É evidente que essa gente, numerosa e agitada, não po.
deria deixar de chamar a atenção dos estudiosos dos fenôrne.
nos sociais. Sobretudo na segunda metade do século XX, em
alguns países da Europa Ocidental e nos Estados Unidos, o in-
teresse pelo conhecimento científico dos adolescentes obteve
resultados sumamente relevantes. Também no Brasil esse inte-
resse vem promissoramente crescendo. Basta lembrar, a título
de ilustração, que na década de 70 foram publicados 29 traba-
lhos de cunho científico, entre dissertações de pós-graduação
e outros estudos de pesquisa. Em termos absolutos é pouco,
mas comparado com o quase nada feito anteriormente é uma
produção apreciável. Note-se que nesse cômputo não incluímos
os livros traduzidos (cerca de 10) e nem os de autores nacio-
nais sem pretensão científica (cerca de 8).

Foram pesquisados temas como: problemas gerais dos
adolescentes, escolha vocacional, autoconceito e auto-estima,
iniciação sexual, adolescente e TV, subcultura adolescente, ati-
tudes e valores dos adolescentes e muitos outros. São temas
que de fato ajudam a compreender nossos adolescentes. Mas
não esgotam as Possibilidades que os adolescentes oferecem
ao investigador de conhecê-Ios com maior profundidade. Foi
então com a esperança de compreender melhor os adolescen-
tes que me surqíu o Propósito duma pesquisa que avaliasse de
forma geral e abrangente a mentalidade, os valores dominan-
tes, o modo de vida deles.

Investigar o modo de vida dos adolescentes é basicamente
a mesma coisa que investigar os valores dominantes entre eles
como grupo social. Os axiólogos geralmente falam de valores
sociais. pessoais. morais, religiosos. econômicos. políticos, es-
téticos etc. Realizar uma pesquisa para saber quais desses va-
lores em particular determinariam a vida e as condutas dos
adolescentes seria. na minha perspectiva e contra a minha in-
tenção, salientar apenas alguns aspectos da existência deles.
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Meu propósito era estudar, de maneira a mais global pos-
sível, o modo de vida dos adolescentes. Um estudo dessa na-
tureza obriga seja levada em conta a realidade em que vivem
e se educam os adolescentes. Pois a existência destes, tal
como é vivida concretamente, é uma resultante das interações
que eles mantêm com essa realidade. Também a educação é
fortemente determinada pela realidade sociocultural. Acontece,
porém, que a educação recebida por nossos jovens, nos lares
e nas escolas, se diz inspirada nos valores genuinamente
cristãos.

A realidade social experienciada pelos adolescentes é ca-
pitalista. É uma realidade montada naqueles valores perfeita-
mente expressos pelo verbo ter. Ao passo que a educação re-
cebida supostamente se baseia em valores adequadamente ex-
plicitados pelo ser. A partir dessa constatação ocorreu-me a
idéia de que uma pesquisa tendo como parâmetros referen-
ciais o ser e o ter possibilitaria um conhecimento abrangente
do modo de vida dos adolescentes.

Nesse quadro o problema consiste então em averiguar em
que medida o ser e o ter determinariam o modo de vida dos
adolescentes. Oual deles predomina na determinação da men-
talidade, dos julgamentos, das avaliações, dos sentimentos e
das condutas dos adolescentes?

A resposta ao problema não é destituída de importância
para a educação. Em primeiro lugar, patenteará, por via de con-
seqüência, a tendência dominante da educação nos lares e nas
escolas. Se aí detém a primazia o ser ou o ter. Em segundo lu-
gar, conforme o caso, ensejará oportunidade de avaliar qual a
melhor orientação a ser imprimida à formação dos adolescen-
tes como pessoas.

Com isso não estou defendendo que os únicos agentes
formadores do modo de vida dos adolescentes sejam a família
e a escola. Pode intervir nesse processo um terceiro fator, fora
do lar e da escola. Os companheiros, por exemplo. Os pslcó-
lagos da adolescência conferem ao grupo de companheiros
singular importância na formação do modo de vida dos adoles-
centes. Elisabeth Hurlock resume o pensamento de todos ao
declarar que "o grupo de amigos é não apenas uma fonte de
sequrança emocional. como também um mestre de atitudes e
comportamentos socializados" (Hurlock, 1979, p. 113). Também
os meios de comunicação de massa exercem influência decisi-
va na maneira de os adolescentes organizarem suas vidas. De
sorte que família e escola não são hoje mais aqentes sobera-
nos da educação. Mas, de qualquer forma, continuam agentes
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Importantes. Pois o impacto de outros agentes formadores de
mentalidade vai depender em grande parte de como a família
c a escola preparam os jovens para recebê-Ia.

Para encontrar uma resposta ao problema, fizemos urna
pesquisa tendo por objetivo o modo de vida dos adolescentes
referenciado ao ser e ao ter.

2. O ADOLESCENTE

O termo adolescente designa, conforme a opinião comum
dos autores, a pessoa que se encontra na faixa evolutiva com-
preendida, mais ou menos, entre os 12 e 20 anos. Fica pressu-
posto que não é uma fase natural, como a puberdade, mas cria-
da pela sociedade. Isso implica que de cultura para cultura,
de região para região, variam sua duração, sua importância,
suas características especificadoras, suas aspirações, seus pro-
blemas, suas condutas e sua educação.

Mesmo levando-se em conta essa diversidade, é um fato
inegável que os adolescentes formam um grupo social com
certas características que os distinguem. com bastante nitidez,
das crianças e dos adultos. ~ um grupo que está exigindo com.
preensão do seu ser·adolescente e não prioritariamente explí-
cação. Pois o adolescente é uma pessoa cuja Intimidade não se
desvela facilmente e que antes de ser um problema, é um mis-
tério. Ou melhor, o problema está em encontrar alguém que
compreenda seu ser misterioso. Ser misterioso não porque seja
inacessível, e inabordável, mas porque não se abre com adul-
tos sem umas tantas precauções.

Em virtude de a adolescêncIa suceder a infância e perce-
ber a maturidade adulta, é definida por muitos como uma mera
fase de transição da infância para a idade adulta. ~ uma ma-
neira criticável de ver a adolescência por ser negativa, vaga e
imprecisa e não salienta nenhuma característica positiva. Nosso
esforço deve ser tentar definir o adolescente por alguma ca-
racterística que o particularize de alguma forma. Sem perder
áe vista, bem entendido, o desenvolvimento psicológico como
processo global e contínuo, que tem como ponto inicial a con-
cepção e finaliza com a morte.

Julgo que o termo autodeterminação presta-se muito bem
para caracterizar o adolescente. De fato, a infância apresenta-se
demasiado dependente dos adultos para se aplicar a ela o con-
ceito de autodeterminação aqui assumido. O adulto, em regra
geral, pode ser encarado já autodeterminado. O adolescente,
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porém, revela por condutas concretas que está emponhndo 1111111
processo de libertação e de busca de um rumo para sua vldu.
Quer libertar-se das dependências que o armaram aos pais ou
a quaisquer outros agentes controladores. Efetuar essas llbor-
tações é condição preliminar à organização de sua vida de
adulto. É esse o seu projeto existencial que mais reclama seu
empenho pessoal.

Todo ser humano possui uma tendência básica, um forte
dinamismo inerente a seu psiquismo, que o impele a desen-
volver-se não só no nível biológico, mas sobretudo no nível
psicológico e social. Essa força interior geradora de progresso
Nuttim chama de "realização de si mesmo" ou "atualização
do eu tal como ele se percebe e se concebe a si mesmo en-
Quanto projeto a realizar" (Nuttim 1971, p. 55). É essa tendên-
cia, continua o psicólogo belga, que dá à existência sua orlen-
tação geral e é inferida, não de um ou outro segmento isolado,
como procede a teoria do E.R., mas da análise compreensiva
do comportamento humano tal como se revela na sua perspec-
tiva geral, no conjunto da vida. E o conjunto da vida dos adoles-
centes nos autoriza a enxergar na autodeterminação a caracte-
rística de ordem global que mais os distingue.

A autodeterminação consiste precisamente em o adoles-
cente concretizar seu projeto existencial num modo de exis-
tência determinado. Ela já é perceptível na infância através de
suas imitações, identificações conscientes e inconscientes, e
suas condutas oposicionistas. Mas a criança continua a fazer
as coisas, por bem ou por mal, como os adultos querem e or-
denam.

O adolescente é diferente. Ele de alguma forma, apesar dos
determinantes socioculturais, assume a orientação de sua vida
ao revisar os valores e normas comportamentais aprendidos
na fase anterior, ao fazer suas escolhas mesmo contra pais 9
mestres, ao questionar tudo quanto lhe impuseram ou querem
impor, ao avaliar idéias, acontecimentos e instituições à sua
maneira.

Noutros termos, o adolescente processa uma reorganiza-
ção geral de sua personalidade, ou maneira peculiar de ser e
comportar-se. Acontecem mudanças profundas de caráter psl-
cobiológico e psicossocial que obrigam o adolescente a uma
rearrumação de sua vida interior e exterior. No nivel pslcoblo-
lógico lembro as transformações pubertáricas que, por um
lado, despertam no adolescente a consciência de não ser mais
lima criança e, por outro, o desconforto de n50 ser ainda adrnl-
tido no mundo dos adultos. Isso provoca nele a determinação
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do superar a ambigüidade com que é tratado examinando crltl-
carnonte o que acumulou na infância: pensamentos, valores,
vtsao de mundo e da vida, experiências, enfim, sua maneira de
ser e comportar-se nas situações concretas de família, escola,
e sociedade. Essa luta pela conquista do status de adulto não
significa assumir a mesma interpretação da realidade dada
pelos adultos. É mais do que sabido que pais e filhos adoles-
centes, por exemplo, interpretam a mesma realidade de forma
divergente.

No nível psicossocial saliento o problema da identidade
pessoal. Erikson destaca a busca da identidade própria como
a tarefa primacial da adolescência. É uma tarefa que não lhe é
imposta do exterior, mas emerge no espírito do adolescente
como uma necessidade imperiosa, um imperativo do dinamis ..
mo psicológico do adolescente. Esse processo tem início na
infância passando por seu momento crítico na adolescência. É
um processo psicossocial, pois resulta das relações exlsten-
clals que o adolescente mantém com o meio, com as outras
pessoas e com a cultura. Depende sobretudo das identificações
que o adolescente vai efetuando, desfazendo e reformulando
no decurso da vida. A crise se resolve satisfatoriamente quan-
do o adolescente adquire a clara e segura consciência de con-
tinuar sendo a mesma pessoa singular, um eu, não obstante as
mudanças quantitativas e qualitativas por que passou ou venha
3 passar (Erikson, 1976).

É parte essencial da autodeterminação do adolescente o
esforço que ele faz para deslocar seu centro de decisões dos
outros para dentro de si mesmo. Quando criança eram os
outros que decidiam por ele. Agora faz questão de ele mesmo
assumir o comando de suas deliberações, decisões e escolhas.
É ao seu eu, como centro decisório e princípio unificador da
personalidade, que de agora em diante devem ser referidas sua
atividade psíquica, suas qualidades e defeitos, atitudes e emo-
ções, motivos e valores.

O adolescente é, pois, um ser que se autodetermina. Mas
incompleto seria o conceito de autodeterminação se não acres-
centarmos que ele está submetido às determinações sociocul-
turais. O adolescente é um ser-no-mundo-com-os-outros. Sua
personalidade se estrutura sob o impacto duma sociedade capi-
talista, numa complicada malha de relações pessoa-pessoa e
pessoa-instituições profundamente opressoras. O peso influ-
enciador da sociedade é tão grande que todos somos persona-
lidades profundamente marcadas pelo meio sociocultural onde
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vivemos e nos desenvolvemos. Nosso modo do vtda n)lIol
fatalmente o sistema de vida da sociedade.

Mas é igualmente verdadeiro que a influência do socl
dade sobre os adolescentes não é determinística e mecunlcl\
Graças a sua consciência mais alerta, sua inteligência critico
e sua congênita necessidade de liberdade, o adolescente se
cpõe à sociedade, questiona, rejeita, aceita o que lhe parece
melhor, chega às vezes até à ruptura. Mas não se submete
passiva e totalmente. Acontece mesmo de, com suas con-
clusões irreverentes e teimosas, forçar certas mudanças

sociais.
Vale dizer, o adolescente pode autodeterminar-se a despei-

to dos determinantes socioculturais, que lhe complicam a vida
e criam-lhe frustrações e conflitoS. É imerso nessa situação
agitada por frustrações, tensões e conflitos que o adolescente
tem de autodeterminar-se por um sistema de vida pessoal cen-
trado no ser ou no ter. Nessa escolha exerce papel relevante

a educação.

3 - SER E TER
Cabendo ao adolescente escolher entre dois modos de

vida _ modo-ser e modo-ter - é imperioso explicitarmos agora
os conceitos de ser e ter. Ajuda a essa explicitação distinguir-
mos entre o que é ontológico e o que é psicológico. No plano
ontológico, o adolescente não é aquilo que tem. Como existen-
te humano constitui-se de certos elementos sem os quais
deixa de ser humano. Cito, para exemplificação, a consciência.
a razão, a liberdade, a corporeidade. É um já-ser e um poder-
-ser, realidade e possibilidade. No plano psicológico, ou com ..
portamental, o adolescente pode identificar-se com o que poso
sui. Ou seja, sua existência, tal como é vivida na cotidianei-
dade, é predominantemente determinada, não pelo que o ado-
lescente é ou pode ser, mas pelos bens que possui. pelas
coisas exteriores. Psicologicamente. portanto, o adolescente
poderá construir sua existência polarizada no ter.

3.1 - Mistério e problema

Uma maneira de iniciarmos a análise compreensivo do ser
e do ter é partir dos conceitos de mistério e problema. como
faz Gabriel Mareei (1951, 1968). O adolescente, como todo
existente humano, é um todo, um eu, constituído dum corpo
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de superar a ambigüidade com que é tratado examinando criti-
camente o que acumulou na infância: pensamentos, valores,
visão de mundo e da vida, experiências, enfim, sua maneira de
ser e comportar-se nas situações concretas de família, escola,
e sociedade. Essa luta pela conquista do status de adulto não
significa assumir a mesma interpretação da realidade dada
pelos adultos. É mais do que sabido que pais e filhos adotes-
centes, por exemplo, interpretam, a mesma realidade de forma
divergente. .

No nível psicossocial saliento o problema da identidade
pessoal. Erikson destaca a busca da identidade própria como
a tarefa primacial da adolescência. É uma tarefa que não lhe é
imposta do exterior, mas emerge no espírito do adolescente
como uma necessidade imperiosa, um imperativo do dlnamls-
mo psicológico do adolescente. Esse processo tem início na
infância passando por seu momento crítico na adolescência. É
um processo psicossocial, pois resulta das relações exlsten-
clais que o adolescente mantém com o meio, com as outras
pessoas e com a cultura. Depende sobretudo das identificações
que o adolescente vai efetuando, desfazendo e reformulando
no decurso da vida. A crise se resolve satisfatoriamente quan-
do o adolescente adquire a clara e segura consciência de con-
tinuar sendo a mesma pessoa singular. um eu, não obstante as
mudanças quantitativas e qualitativas por que passou ou venha
3 passar (Erikson, 1976).

É parte essencial da autodotormlnação do adolescente o
esforço que ele faz para deslocar seu contro de decisões dos
outros para dentro de si mesmo. Quando criança eram os
outros que decidiam por ele. Agora faz questão de ele mesmo
assumir o comando de suas deliberações. decisões e escolhas.
É ao seu eu, como centro declsórlo o princípio unificador da
personalidade, que de agora em diante devem ser referidas sua
atividade psíquica, suas qualidades o dofeltos, atitudes e emo-
ções, motivos e valores.

O adolescente é. pois. um ser quo se autodetermina. Mas
incompleto seria o conceito de autodeterminação se não acres-
centarmos que ele está submetido às determinações sociocul-
turais. O adolescente é um ser-no-mundo-com-os-outros. Sua
personalidade se estrutura sob o impacto duma sociedade capi-
talista, numa complicada malha do relações pessoa-pessoa e
pessoa-instituições profundamente opressoras. O peso influ-
enciador da sociedade é tão grande que todos somos persona-
lidades profundamente marcadas pelo meio sociocultural onde
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vivemos e nos desenvolvemos. Nosso modo de vida relia!
fatalmente o sistema de vida da sociedade.

Mas é igualmente verdadeiro que a influência da socl
dade sobre os adolescentes não é determinística e mecânica.
Graças a sua consciência mais alerta, sua inteligência critica
e sua congênita necessidade de liberdade, o adolescente se
opôe à sociedade, questiona, rejeita. aceita o que lhe parece
melhor, chega às vezes até à ruptura. Mas não se submete
passiva e totalmente. Acontece mesmo de, com suas con-
clusões irreverentes e teimosas, forçar certas mudanças

sociais.
Vale dizer, o adolescente pode autodeterminar-se a despei-

to dos determinantes socioculturais, que lhe complicam a vida
e criam-lhe frustrações e conflitoS. É imerso nessa situação
agitada por frustrações, tensões e conflitos que o adolescente
tem de autodeterminar-se por um sistema de vida pessoal cen-
trado no ser ou no ter. Nessa escolha exerce papel relevante

a educação.

3 - SER E TER

Cabendo ao adolescente escolher entre dois modos de
vida _ modo-ser e modo-ter - é imperioso explicitarmos agora
os conceitos de ser e ter. Ajuda a essa explicitação distinguir-
mos entre o que é ontológico e o que é psicológico. No plano
ontológico, o adolescente não é aquilo que tem. Como existen-
te humano constitui-se de certos elementos sem os quais
deixa de ser humano. Cito, para exemplificação, a consciência.
a razão, a liberdade, a corporeidade. É um já-ser e um poder-
-ser, realidade e possibilidade. No plano psicológico, ou com
portamental, o adolescente pode identificar-se com o que pos-
sui. Ou seja. sua existência, tal como é vivida na cotidianai-
dade, é predominantemente determinada. não pelo que o ado-
lescente é ou pode ser, mas pelos bens que possui. pelas
coisas exteriores. Psicologicamente, portanto, o adolesconl
poderá construir sua existência polarizada no ter.

3.1 - Mistério e problema

Uma maneira de iniciarmos a análise compreensivo do ser
e do ter é partir dos conceitos de mistério e orobtomn, como
faz Gabriel Mareei (1951, 1968). O adolescente, como lodo
existente humano, é um todo, um eu, conslllulc.lo dum corpo
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duma alma. Alma e corpo formam uma única realidade. Gra-
ços 00 corpo o adolescente é um existente que está-no-mundo,
Iazendo parte duma realidade multifacetária. A experiência de
ser um corpo e uma alma e de estar presente ao mundo dá

rigem ao sentimento de oposição entre os dois processos fun-
damentais de ser e ter. Ser e ter são duas categorias diversas
e irredutíveis.

De fato, a categoria do ter refere-se à ordem dos corpos,
dos objetos, que são, evidentemente, distintos de quem o tem
a posse deles. Objeto é aquilo de'que se fala, que pode ser in-
ventariado, possuído. É qualquer coisa que se encontra diant9
de mim e por mim pode ser delimitado e reduzido. Suas carac-
terísticas essenciais são a objetividade, a imparcialidade e a
extrinsidade à pessoa Possuidora. É nesse sentido que o ter
5e apresenta como um problema ou como um desafio a quem
queira decifrar seu significado específico. O significado é obje-
tivo, independe do estado de espírito ou ideologia do sujeito.
Estado de espírito e ideologia no máximo podem dificultar ou
impedir o desvelamento do significado objetivo.

Se o ter é um problema, o ser é um mistério. É mistério
porque se confunde com a própria subjetividade e essência do
ser humano. Como tal, não pode ser manipulado, inventariado,
possuído, mas unicamente experienciado como sujeito ao
qual são referidos os pensamentos, sentimentos e ações da
pessoa. Pode ser abordado mas somente por uma reflexão se-
gunda ou auto-reflexão (Marcel 1951).

Daí resulta que a pessoa não pode ser tratada como objeto
manipulável e moldável sob qualquer pretexto. Mesmo o cien-
tista, ao fazer de pessoa objeto de suas pesquisas, não tem sob
seu domínio um objeto da mesma natureza que a pedra e o
rato. A pedra e o rato são certamente objetos-problema. Mas
o homem é um objeto-mistério. Transcende. mesmo na nobre
e.tividade científica, qualquer técnica necessária para conhe-
cê-Io.

3.2 - Ser-pessoa e ser-egótico

Usando expressões de Martin Buber (1977), afirmamos
que o adolescente, quando opta pelo modo de vida firmado no
ser, é um ser-pessoa e é um ser-egótico quando sua escolha
recai no modo de vida baseado no ter. O ser-pessoa se carac-
teriza pelas atitudes do tipo EU-TU. E o ser-egótico é identifi-
cado pelas atitudes do tipo EU-ISSO.
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EU-TU é uma forma de relação direta entre duas possou
que se encontram, se compreendem e se experienciam com
dois sujeitos. Mas sujeitos que existencialmente se harmonl
zam, se completam e se plenificam num encontro significativo,
sem a mínima intenção de dominar o outro, ou de aproveitar-se
ceie para alcançar objetivos inconfessados. Em momento ne-
nhum o Eu ou o Tu é vivenciado como objeto, como coisa. Eu
e Tu são apreendidos um pelo outro como totalidades. Como
iguais. E, portanto, com os mesmos direitos, com igual digni-
dade e igualmente respeitados. Nesta relação, tanto no nível
individual como no social, não há lugar para as categorias, hoje
tão presentes, de dominantes e dominados.

A relação EU-TU acaba de ser explicada no caso específico
em que o encontro se dá entre seres humanos que não só se
experienciam como pessoas, mas de fato o são. Há, porém, o
caso em que o TU, experienciado embora como pessoa, na
realidade não é uma pessoa - é uma coisa, um animal. Alguém
relacionando-se com seu gato de estimação como se fosse um
filho, vive com ele uma relação do tipo EU-TU. Aqui evidente-
mente não se verifica a reciprocidade, característica essen-
cial da relação EU-TU.

EU-ISSO é uma relação característica do ser-egótico. Nela
o Eu funciona como sujeito que utiliza e manipula o Isso. O Isso
pode ser uma coisa ou uma pessoa usada e dominada pelo Eu.
Entre o Eu e o Isso não há reciprocidade, imediação e encontro
como na relação EU-TU. O Isso, seja coisa ou pessoa, não par-
ticipa da intimidade do Eu. O cientista investigando a vida do
homem, o patrão usando a força de trabalho do operário, o po-
licial prendendo o criminoso, o veterinário examinando o cão
- são exemplos de relação EU-ISSO. É atitude própria dos
dominadores, controladores, manipuladores e usuários de
coisas e pessoas. Buber resume numa frase o sentido dessa
relação: "o homem não pode viver sem o isso, mas aquele que
vive somente com o isso não é homem" (Buber, 1977, p. 39).

3.3 - Modo-ser e modo-ter de existência

Ser e ter, ser-pessoa e ser-egótico constituem dois modo
de existência que se desenham diante do adolescente como
duas alternativas de vida. O adolescente que escolho o soro
-pessoa organiza sua vida segundo o modo-ser de existência.
adolescente que prefere o ser-egótico dispõe sua vida confor-
me o modo-ter.

Educação em Debate Fort. A.9 N.12 Jul/Dez. 1080 8D



filmo alma. Alma e corpo formam uma única realidade. Gra-
11'100 corpo o adolescente é um existente que está-na-mundo,

Iozondo parte duma realidade multifacetária. A experiência de
01' um corpo e uma alma e de estar presente ao mundo dá
rlgem ao sentimento de oposição entre os dois processos fun-

damentais de ser e ter. Ser e ter são duas categorias diversas
e Irredutíveis.

De fato, a categoria do ter refere-se à ordem dos corpos,
dos objetos, que são, evidentemente, distintos de quem o tem
a posse deles. Objeto é aquilo de'que se fala, que pode ser in-
ventariado, possuído. É qualquer coisa que se encontra diant9
de mim e por mim pode ser delimitado e reduzido. Suas carac-
terísticas essenciais são a objetividade, a imparcialidade e a
extrinsidade à pessoa Possuidora. É nesse sentido que o ter
5e apresenta como um problema ou como um desafio a quem
queira decifrar seu significado específico. O significado é obje-
tivo, independe do estado de espírito ou ideologia do sujeito.
Estado de espírito e ideologia no máximo podem dificultar ou
impedir o desvelamento do significado objetivo.

Se o ter é um problema, o ser é um mistério. É mistério
porque se confunde com a própria subjetividade e essência do
ser humano. Como tal, não pode ser manipulado, inventariado,
possuído, mas unicamente exper/enclado como sujeito ao
qual são referidos os pensamentos, sentImentos e ações da
pessoa. Pode ser abordado mas somente por uma reflexão se-
gunda ou auto-reflexão (Marcel 1951).

Daí resulta que a pessoa não podo ser tratada como objeto
manipulável e moldável sob qualquer pretexto. Mesmo o cien-
tista, ao fazer de pessoa objeto de suas pesquisas, não tem sob
seu domínio um objeto da mesma natureza que a pedra e o
rato. A pedra e o rato são certamente objetos-problema. Mas
o homem é um objeto-mistério. Transcendo. mesmo na nobre
e.tividade científica, qualquer técnica necessária para conhe-cê-lo.

3.2 - Ser-pessoa e ser-eg6tlco

Usando expressões de Martfn Suber (1977), afirmamos
que o adolescente, quando opta pelo modo de vida firmado no
ser, é um ser-pessoa e é um ser-cg6tico quando sua escolha
recai no modo de vida baseado no ter. O ser-pessoa se carac-
teriza pelas atitudes do tipo EU-TU. E o ser-egótico é identifi-
cado pelas atitudes do tipo EU-ISSO.
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EU-TU é uma forma de relação direta entre duas posso",
que se encontram, se compreendem e se experienciam com
dois sujeitos. Mas sujeitos que existencialmente se harmonl
zam, se completam e se plenificam num encontro significativo,
sem a mínima intenção de dominar o outro, ou de aproveitar-se
dele para alcançar objetivos inconfessados. Em momento ne-
nhum o Eu ou o Tu é vivenciado como objeto, como coisa. Eu
e Tu são apreendidos um pelo outro como totalidades. Como
iguais. E, portanto, com os mesmos direitos, com igual digni-
dade e igualmente respeitados. Nesta relação, tanto no nível
individual como no social, não há lugar para as categorias, hoje
tão presentes, de dominantes e dominados.

A relação EU-TU acaba de ser explicada no caso específico
em que o encontro se dá entre seres humanos que não só se
experienciam como pessoas, mas de fato o são. Há, porém, o
caso em que o TU, experienciado embora como pessoa, na
realidade não é uma pessoa - é uma coisa, um animal. Alguém
relacionando-se com seu gato de estimação como se fosse um
filho, vive com ele uma relação do tipo EU-TU. Aqui evidente-
mente não se verifica a reciprocidade, característica essen-
cial da relação EU-TU.

EU-ISSO é uma relação característica do ser-egótico. Nela
o Eu funciona como sujeito que utiliza e manipula o Isso. O Isso
pode ser uma coisa ou uma pessoa usada e dominada pelo Eu.
Entre o Eu e o Isso não há reciprocidade, imediação e encontro
como na relação EU-TU. O Isso, seja coisa ou pessoa, não par-
ticipa da intimidade do Eu. O cientista investigando a vida do
homem, o patrão usando a força de trabalho do operário, o po-
licial prendendo o criminoso, o veterinário examinando o cão
- são exemplos de relação EU-ISSO. É atitude própria dos
dominadores, controladores, manipuladores e usuários de
coisas e pessoas. Buber resume numa frase o sentido dessa
relação: "o homem não pode viver sem o isso, mas aquele que
vive somente com o isso não é homem" (Suber, 1977, p. 39).

3.3 - Modo-ser e modo-ter de existência

Ser e ter, ser-pessoa e ser-egótico constituem dois modos
de existência que se desenham diante do adolescente como
duas alternativas de vida. O adolescente que escolho o 80r·
-pessoa organiza sua vida segundo o modo-ser de exlstunoln
adolescente que prefere o ser-egótico dispõe suo vldn conlor
me o modo-ter.
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Suo dois modos de existência fundamentais, porém, não
xcludontos. Pois ninguém pode existir sadiamente sem pos-

sulr coisas. Para granae número de pessoas, no entanto, "ser"
:onfunde com "ter" muitas coisas. A sabedoria está em "ser" ...
mesmo possuindo muitas coisas. A oposição dialética entre
ser e ter se dissolve quando alguém constrói sua existêncla
fundamentada no ser sem precisar renunciar a seus bens.
Quero dizer, mesmo sendo possuidora de muitos bens, essa
pessoa coloca o sentido de sua exlstêncla em "ser" e não em
"ter". .

Apresso-me em observar que não tomem o ser numa acep-
ção estática, de completude. Se digo que fulano "é" professor,
elimino a possibilidade de ele ser "mais" ou ser "menos" pro-
fessor. Ele simplesmente "já-é" professor. O ser tal como é
aqui assumido vai além, inclui o conceito de progresso, de ati-
vidade, de movimento. Abrange o "já-ser" e o "poder-ser", o
devi r, o tornar-se, o transformar-se. Como ser vivo, é uma
realidade dinâmica, em contínua expansão. Se por um lado
"já-é", por outro sua natureza está impregnada de "possibili-
dades" tendentes à atualização. Se examinarmos com atenção
a vida das pessoas em seu conjunto, ou seja, seu pensar. fa-
zer, dizer, querer e desejar, salta logo à evidência o esforço
delas para ultrapassarem a si mesmas, autotranscenderem-se.
Parar no tempo e no espaço é decretar a própria estagnação
espiritual e cultural. Garaudy afirma que a verdadeira liberdade
consiste na possibilidade dada a cada um e a todos de desen-
volver plenamente as capacidades c qualidades próprias (Ga-
raudy, 1969, p. 68). Não fazê-lo seria renunciar a ser livre. O
homem é um ser que está continuamente se criando a si pró-
prio.

O modo-ser de existência, além disso, encerra, como qua-
lidade essencial, a autenticidade. Não é apenas um aparecer,
uma mera exterioridade. Traduz-se em condutas que corres-
pondem, sem a mais tênue discrepância. ao que a pessoa real-
mente pensa, sente e quer. Mondin faz o reparo de que o sei'
humano não pertence a nenhuma outra instância terrena a não
ser a si mesmo (Mondin, 1980, pp. 284-299). Por isso, quando
finge, quando se preocupa tão-somente em parecer, deixa de
ser si mesmo para ser uma falsidade, uma pessoa inautêntica.
Inautenticidade é o desacordo entre condutas, pensamentos e
sentimentos.

O adolescente que assume o modo-ser de existência não
é, por exemplo, mero receptáculo de informações, idéias e pa-
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lavras ouvidas ou lidas. Ao estudar determinado assunto 8111>
mete-o a rigoroso processo de reflexão pessoal, de quostlo
namento crftico. Seu propósito não é arquivar a maior quanti-
dade de cultura, mas a partir do assunto estudado gerar novaa
idéias, novas perspectivas, novos projetos, soluções mais ade-
quadas para os problemas pessoais e coletivos. Quer tornar-
.se, em suma, uma pessoa capaz de, pela reflexão e ação,
transformar-se e transformar a realidade circundante. ~ per-
ceptível nele o desenvolvimento interior que se manifesta em
condutas externas de competência, renovação e vontade firme
de ser agente das mudanças que se fazem necessárias. Seus
conhecimentos, adverte Fromm, não visam a "posse da ver-
dade", pois ele luta "crítica e ativamente a fim de se aproxí-
mar cada vez mais da verdade" (Fromm, 1979, p. 56). Conserva
diante das ideologias hoje em luta postura crítica, mesmo dian-
te daquele que aceita como mais conveniente.

Diferentes são os comportamentos do adolescente que
pretende pautar sua vida pelo modo-ter de existência. Seu es-
forço predominante é construir a própria existência de acordo
com a sociedade de consumo: individualismo desbragado, li-
berdade sem fronteiras e prazer a qualquer preço, mesmo à
custa da miséria e sofrimento da maioria. Superestima como
valores intocáveis a propriedade privada, o lucro e o poder.
incorpora e defende com facilidade o pensamento daquelas
pessoas para as quais a propriedade privada, na expressão de
Fromm, significa ter o uso exclusivo da mesma e privar 03
outros de seus benefícios. Dificilmente aceita que os bens ma-
teriais tenham uma função social.

O adolescente impregnado pela filosofia e a psicologia do
ter não se satisfaz com o ter-existencial, mas se comporta
profundamente remarcado pelo ter-caracterológico. O ter-exis-
tencial, como o define Fromm, é constituído daquelas coisas
que são absolutamente necessárias à existência, tais como ali-
mento, saúde, proteção etc. Compõe-se daquelas coisas sem
as quais o homem não se mantém vivo numa existência con-
digna. O ter-caracterológico se evidencia por absolutizar aque-
las coisas que não são vitais ao homem, mas que se tornam
tais devido a condicionamentos sociais (Fromm, 1979).

Essas pessoas acham perfeitamente legítimo explorar os
outros para fins lucrativos, para conseguir seus objetivos po-
líticos. Há muita gente, tanto à direita como à esquerda, pro-
pugnando reformas conjecturais e até estruturais apenas para
satisfazer o egótico desejo de hegemonia política e ideológica.
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São dois modos de existência fundamentais, porém, não
xcludentes. Pois ninguém pode existir sadiamente sem pos-

suir coisas. Para grande número de pessoas, no entanto, "ser"
confunde com "ter" muitas coisas. A sabedoria está em ..ser ••...
mesmo possuindo muitas coisas. A oposição dialética entre
ser e ter se dissolve quando alguém constrói sua exlstência
fundamentada no ser sem precisar renunciar a seus bens.
Quero dizer, mesmo sendo possuidora de muitos bens, essa
pessoa coloca o sentido de sua existência em "ser" e não em
"ter". '

Apresso-me em observar que não tomem o ser numa acep-
ção estática, de completude. Se digo que fulano "é" professor,
elimino a possibilidade de ele ser "mais" ou ser "menos" pro-
fessor. Ele simplesmente "já-é" professor. O ser tal como é
aqui assumido vai além, inclui o conceito de progresso, de ati-
vidade, de movimento. Abrange o "já-ser" e o "poder-ser", f)

devir, o tornar-se, o transformar-se. Como ser vivo, é uma
realidade dinâmica, em contínua expansão. Se por um lado
"já-é", por outro sua natureza está impregnada de "possibili-
dades" tendentes à atualização. Se examinarmos com atenção
a vida das pessoas em seu conjunto, ou seja, seu pensar, fa-
zer, dizer, querer e desejar, salta logo à evidência o esforço
delas para ultrapassarem a si mesmas, autotranscenderem-se.
Parar no tempo e no espaço é decretar a própria estagnação
espiritual e cultural. Garaudy afirma que a verdadeira liberdade
consiste na possibilidade dada a cada um e a todos de desen-
volver plenamente as capacidades o qualidades próprias IGa-
raudy, 1969, p. 68). Não fazê-Io seria ronunciar a ser livre. O
homem é um ser que está continuamente se criando a si pró-
prio.

O modo-ser de existência, al6m disso, encerra, como qua-
lidade essencial, a autenticidade. Nao é apenas um aparecer,
uma mera exterioridade. Traduz-se em condutas que corres-
pondem, sem a mais tênue discrepãncla, ao que a pessoa real-
mente pensa, sente e quer. Mondin faz o reparo de que o sei'
humano não pertence a nenhuma outra instância terrena a não
ser a si mesmo (Mondin, 1980, pp. 284-299). Por isso, quando
finge, quando se preocupa tão-somente em parecer, deixa de
ser si mesmo para ser uma falsidade, uma pessoa inautêntica.
Inautenticidade é o desacordo entre condutas, pensamentos e
sentimentos.

O adolescente que assume o modo-ser de existência não
é, por exemplo, mero receptáculo de informações, idéias e pa-
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lavras ouvidas ou lidas. Ao estudar determinado assunto sul
mete-o a rigoroso processo de reflexão pessoal, de questl
namento crítíco. Seu propósito não é arquivar a maior quanti-
dade de cultura, mas a partir do assunto estudado gerar novaa
idéias, novas perspectivas, novos projetos, soluções mais ade-
quadas para os problemas pessoais e coletivos. Quer tornar-
-se, em suma, uma pessoa capaz de, pela reflexão e ação,
transformar-se e transformar a realidade circundante. É per-
ceptível nele o desenvolvimento interior que se manifesta em
condutas externas de competência, renovação e vontade firme
de ser agente das mudanças que se fazem necessárias. Seus
c.onhecimentos, adverte Fromm, não visam a "posse da ver-
dade", pois ele luta "crítica e ativamente a fim de se aproxi-
mar cada vez mais da verdade" (Fromm, 1979, p. 56). Conserva
diante das ideologias hoje em luta postura crítica, mesmo dian-
te daquele que aceita como mais conveniente.

Diferentes são os comportamentos do adolescente que
pretende pautar sua vida pelo modo-ter de existência. Seu es-
forço predominante é construir a própria existência de acordo
com a sociedade de consumo: individualismo desbragado, li-
berdade sem fronteiras e prazer a qualquer preço, mesmo à
custa da miséria e sofrimento da maioria. Superestima como
valores intocáveis a propriedade privada, o lucro e o poder.
incorpora e defende com facilidade o pensamento daquelas
pessoas para as quais a propriedade privada, na expressão de
Fromm, significa ter o uso exclusivo da mesma e privar 03
outros de seus benefícios. Dificilmente aceita que os bens ma-
teriais tenham uma função social.

O adolescente impregnado pela filosofia e a psicologia do
ter não se satisfaz com o ter-existencial, mas se comporta
profundamente remarcado pelo ter-caracterológico. O ter-exis-
tencial, como o define Fromm, é constituído daquelas coisas
que são absolutamente necessárias à existência, tais como ali-
mento, saúde, proteção etc. Compõe-se daquelas coisas sem
as quais o homem não se mant6m vivo numa existência con-
digna. O ter-caracterológico se evidencia por absolutizar aque-
las coisas que não são vitais ao homem, mas que se tornam
tais devido a condicionamentos sociais (Fromm, 1979).

Essas pessoas acham perfeltomento legítimo explorar os
outros para fins lucrativos, para conseguir seus objetivos po-
líticos. Há muita gente, tanto à direita como à esquerda, pro-
pugnando reformas conjecturais e até estruturais apenas para
satisfazer o egótico desejo de hegemonia política e ideológica.
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motivo profundo e inconfessado de sua militância não é o
bom comum, o aperfeiçoamento da prática democrática, mas o
prazer do domínio.

Numa situação de educação, o adolescente no modo-ter
de existência é mero repetidor de informações e idéias alheias.
O que lê ou ouve é tão-somente "arquivado", não se converte
em ampliação dum sistema pessoal de pensamento. Não há
transformação interior, estirnulação à criatividade, à geração
de novas idéias. O que aprende não é trabalhado para servir
de pistas para a solução dos problemas pessoais e coletivos.
No máximo é exibido como vaidade culturalesca, como modis-
mo ideológico.

Esse adolescente é descrito por Fromm como um indiví-
duo que "se sente até perturbado por novos pensamentos ou
idéias sobre um assunto, porque o que é original põe em ques-
tRO o acervo fixo de dados que possui" (Fromm, 1979, p. 47).
Não tem a mínima preocupação de elaborar um sistema próprio
de pensamento, que o capacite a analisar criticamente o mundo
que o envolve. É-lhe bastante "ter conhecimentos" elaborados
por outros.

Reduzem-se, portanto, a dois os modos de existência à es-
colha dos adolescentes. Um conforme os valores - do-ser
e os outros conforme os valores - do-ter. No primeiro caso,
os adolescentes escolhem como "padrões" de comportamento
valores como consciência esclareci da, inteligência criticamen-
te discernidora, liberdade corajosa, apurado senso de justiça,
amor sem interesses escusos etc. São valores que promovem
o autodesenvolvimento construtivo, a interioridade consistente,
a subjetividade aberta a um mundo om transformação e a socia-
bilidade participante. Formam-se pessoas às quais se aplica à
perfeição o conceito buberiano de ser-pessoa.

No segundo caso, os adolescentes aceitam como "pa-
drões" de conduta valores tais como dinheiro adquirido não
importa como, conforto a qualquer custo, produção e consumo
mesmo à custa de exploração e injustiça, liberdade indiscrimi-
nada, ganância sem limites etc. São valores que aumentam a
importância da pessoa, não pelo que ela é, mas pelo que pos-
sui em poder cultural, poder econômico, poder político, poder de
domínio. - Nesse quadro axiológico, os adolescentes tornam-
-se pessoas às quais é aplicável com justeza o conceito bube-
riano de ser-egótico.
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4. PESQUISA

4. 1 - Objetivos

a) - Da exposição anterior ressaiu que nosso primeiro
objetivo é averiguar, tendo por referência os conceitos de ser-
-pessoa e ser-egótico, em que direção e em que medida os ado-
lescentes estão ordenando suas existências. Se no processo e
no projeto de sua formação predominar o ser-pessoa, segue-se
que eles estão optando pelo modo - ser de vida. Ou seja, um
modo de existência enraizado nos valores - do-ser. Porém, se
prevalecer o ser-egótico, conclui-se que estão preferindo o
modo - ter de existência. Vale dizer, um modo de vida radi-
cado nos valores - do-ter.

b) - Como a pesquisa é efetuada entre adolescentes es-
colarizados, inferir-se-á se a educação recebida nas escolas é
pessoalizante ou egotizante.

4.2 - Hipótese geral

Supomos que os adolescentes, a despeito de serem fun-
damente influenciados pela sociedade capitalista, estão bus-
cando nos valores-do-ser orientação primacial de suas exis-
tências. É certo, por uma parte, que a sociedade capitalista
superexalta os valores-do-ter. Mas, por outra parte, as escolas
proclamam com freqüência que sua educação se inspira nos
valores cristãos. Valores estes essencialmente pessoalizantes.
Partimos, portanto, da suposição de que essa educação cristã
tenha força suficiente para corrigir as distorções da civilização
do ter.

4.3 - população e amostra

A população investigada é constituída pelos adolescentes
da cidade de Fortaleza (Ce), de ambos os sexos, na idade de
12 a 21 anos, dos estratos sócio-econômicos alto (A), médio (M),
baixo (B).

A amostra compõe-se de 935 alunos adolescentes, de am-
bos os sexos, matriculados na 8.8 série do 1.° grau e na 1.

8

do
2.0 grau. Foram pesquisados alunos de 12 colégios - 4 do es-
trato A, 4 do estrato M, 4 de estrato B. Das escolas seleciona-
da~ 6 são confessionais e 6 não-confessionais; 8 particulares
e 4 públicas. A amostra está descrita na Tabela I.
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o motivo profundo e inconfessado de sua militância não é o
bem comum, o aperfeiçoamento da prática democrática, mas o
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Numa situação de educação, o adolescente no modo-ter
de existência é mero repetidor de informações e idéias alheias.
O que lê ou ouve é tão-somente "arquivado", não se converte
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transformação interior, estlrnulação à criatividade, à geração
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tão o acervo fixo de dados que possui" (Fromm, 1979, p. 47).
Não tem a mínima preocupação de elaborar um sistema próprio
de pensamento, que o capacite a analisar criticamente o mundo
que o envolve. É-lhe bastante "ter conhecimentos" elaborados
por outros.

Reduzem-se, portanto, a dois os modos de existência à es-
colha dos adolescentes. Um conforme os valores - do-ser
e os outros conforme os valores - do-ter. No primeiro caso,
os adolescentes escolhem como "padrões" de comportamento
valores como consciência esclarecida, inteligência crltlcamen-
te discernidora, liberdade corajosa, apurado senso de justiça,
amor sem interesses escusos etc. São valores que promovem
o autodesenvolvimento construtivo, a interioridade consistente,
a subjetividade aberta a um mundo em transformação e a socia-
bilidade participante. Formam-se pessoas às quais se aplica à
perfeição o conceito buberiano de ser-pessoa.

No segundo caso, os adolescentes aceitam como "pa-
drões" de conduta valores tais como dinheiro adquirido não
importa como, conforto a qualquer custo, produção e consumo
mesmo à custa de exploração e injustiça, liberdade indiscrimi-
nada, ganância sem limites etc. São valores que aumentam a
importância da pessoa, não pelo que ela é, mas pelo que pos-
sui em poder cultural, poder econômico, poder político, poder de
domínio. - Nesse quadro axiológico, os adolescentes tornam-
-se pessoas às quais é aplicável com justeza o conceito bube-
riano de ser-egótico.
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4. PESQUISA

4. 1 - Objetivos

a) - Da exposição anterior ressaiu que nosso primeiro
objetivo é averiguar, tendo por referência os conceitos de ser-
-pessoa e ser-egótico, em que direção e em que medida os ado-
lescentes estão ordenando suas existências. Se no processo e
no projeto de sua formação predominar o ser-pessoa, segue-se
que eles estão optando pelo modo - ser de vida. Ou seja, um
modo de existência enraizado nos valores - do-ser. Porém, se
prevalecer o ser-egótico, conclui-se que estão preferindo o
modo - ter de existência. Vale dizer, um modo de vida radi-
cado nos valores - do-ter.

b) - Como a pesquisa é efetuada entre adolescentes es·
colarizados, inferir-se-á se a educação recebida nas escolas é
pessoalizante ou egotizante.

4.2 - Hipótese geral

Supomos que os adolescentes, a despeito de serem fun-
damente influenciados pela sociedade capitalista, estão bus-
cando nos valores-do-ser orientação primacial de suas exis-
tências. É certo, por uma parte, que a sociedade capitalista
superexalta os valores-do-ter. Mas, por outra parte, as escolas
proclamam com freqüência que sua educação se inspira nos
valores cristãos. Valores estes essencialmente pessoalizantes.
Partimos, portanto, da suposição de que essa educação cristã
tenha força suficiente para corrigir as distorções da civilização
do ter.

4.3 - população e amostra

A população investigada é constituída pelos adolescentes
da cidade de Fortaleza (Ce), de ambos os sexos, na idade de
12 a 21 anos, dos estratos sócio-econômicos alto (A), médio (M),
baixo (B). '

A amostra compõe-se de 935 alunos adolescentes, de am-
bos os sexos, matriculados na 8.8 série do 1.0 grau e na 1." do
2.0 grau. Foram pesquisados alunos de 12 colégios - 4 do es-
trato A, 4 do estrato M, 4 de estrato B. Das escolas seleciona-
~ 6 são confessionais e 6 não-confessionais; 8 particulares
e 4 públlcas. A amostra está descrita na Tabela I.
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Foi usado o questionário "Quem Sou", elaborado pelo Prol.
Leonel Correia Pinto, da Faculdade de Educação da UFC. l or
nece o "Indlce de Pessoalização" (IP). Consta de 30 sentenças
__ 15 calcadas no conceito de "ser-pessoa" (SP) e 15 no con-
ceito de :'ser-.egótico" (SE), a cada sentença escolhida devia
ser atribuído um valor de 01 a 05, simbolizando a intensidade
com que a sentença era vivida pelo adolescente. IP significa o
grau em que o adolescente se percebe e se comporta como um
ser-peasoa. para que o adolescente fosse considerado um ser-
-pessoa, estabeleceu-se que no mínimo dois terços dos valores
atribuídos às sentenças do questionário fossem relativos a
SP., (1) ou seja, entre 2 e 10 pontos.

4.5 - Resultados

As tabelas abaixo reproduzidas descrevem os dados obtl-
dos na pesquisa.

Tabela II - Distribuição do índice de Pessoalização (lP)

Intervalo de Classe N.o %

o ~ 0,5
0,5 ~ 1,0
1,0 ~ 1,5
1,5 ~ 2,0
2,0 ~ 2,5
2,5 ~ 3,0
3,0 ~ 3,5
6,22

105
399
190

46
11
3
1
1

13,89
52,78
25,13

6,08
1,46
0,004
0,001
0,001

Total 756 100

5 - ADOLESCt;NCIA EGOTIZADA

A) A leitura das Tabelas conduz a algumas conclusões
significativas. Desponta logo de saída que nossos adolescentes
são egotizados. De fato, 98,1 % se localizam no campo da ego-
tização (Tabela 11) e 1,9% no campo da pessoalização ideal
(Tabela IV). Vale dizer, a quase totalidade dos adolescentes ln-

(1) o instrumento foi testado antes, e sua fidedignidade estatisticamente me-
dida, foi bastante satisfat6ria.
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4.4 - Instrumento

Foi usado o questionário "Quem Sou", elaborado pelo Prof.
Leonel Correia Pinto, da Faculdade de Educação da UFC. For-
nece o "Indice de Pessoalização" (IP). Consta de 30 sentenças
_ 15 calcadas no conceito de "ser-pessoa" (SP) e 15 no con-
ceito de :'ser-,egótico" (SE), a cada sentença escolhida devia
ser atribuído um valor de 01 a 05, simbolizando a intensidade
com que a sentença era vivida pelo adolescente. IP significa o
grau em que o adolescente se percebe e se comporta como um
ser-pessoa. para que o adolescente fosse considerado um ser-
-pessoa, estabeleceu-se que no mínimo dois terços dos valores
atribuídos às sentenças do questionário fossem relativos a
SP., (1) ou seja, entre 2 e 10 pontos.

4.5 ......:.Resultados

As tabelas abaixo reproduzidas descrevem os dados obtl-
dos na pesquisa.

Tabela 11 _ Distribuição do índice de Pessoalização (IP)

Intervalo de Classe N.O %
o ~ 0,5
0,5 ~ 1,0
1,0 ~ 1,5
1,5 ~ 2,0
2,0 ~ 2,5
2,5 ~ 3,0
3,0 ~ 3,5
6,22

105
399
190
46
11
3
1
1

13,89
52,78
25,13

6,08
1,46
0,004
0,001
0,001

Total 756 100

5 - ADOLESC~NCIA EGOTIZADA

A) A leitura das Tabelas conduz a algumas conclua
significativas. Desponta logo de saída que nossos adoloscont
são egotizados. De fato, 98,1 % se localizam no campo do 000-
tização (Tabela li) e 1,9% no campo da pessool17l\çf\o tdoal
(Tabela IV). Vale dizer, a quase totalidade dos ndoloscontos ln-

(1) o instrumento foi testado antes, e sua Iidcdlgnldudc l\Mtllll~tlcllmcnlO me-
dida, foi bastante satisfatória.
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vestigados estão assumindo o modo de vida inspirado nos vn
lores-do-ter. E apenas um pequeno número dá preferência, como
norma de vida, aos valores-do-ser.

Nossa hipótese não foi assim confirmada. Sua não confir-
mação, porém, é explicável. Os adolescentes, com efeito, vi-
vem numa sociedade que superexalta os valores-do-tel'. stnte
tizados no lucro, no consumo, no poder e no prazer. Fromm afir-
ma com razão que "adquirir, possuir e obter lucro são os direi-
tos sagrados e inalienáveis do indivíduo ... " no mundo contem-
porâneo (Fromm 1979, p. 81). Não importam as injustiças e os
desequilíbrios sociais e econômicos que a procura frenética
desses valores acarreta.

É nessa sociedade, e de acordo com as regras por ela di-
tadas, que os adolescentes se socializam. A socialização é o
processo pelo qual a sociedade faz o esforço deliberado, atra-
vés de instituições como a família, a escola e os meios de co-
municação social, para conformar as gerações novas e seus
padrões, normas, papéis, valores e instituições. Com isso ela
tenta afastar ou minorar ao máximo as ameaças à sua establ-
lidade e continuação. McDavid e Harari fazem o reparo de que a
Socialização é um processo conservador, embora não estático
(McDavid e Harari, 1980, p. 114). Não é estático porque toda
sociedade, queiram ou não seus mentores, sofre mudanças
inevitáveis. É conservador porque tem o propósito de convencer
as pessoas a aceitarem as estruturas e o sistema de vida tais

como estão aí .
A educação praticamente se reduz a esse esforço confor-

mador, qualquer que seja a Sociedade a que serve - capitalista,
socialista, comunista. Em todas a educação é planejada, exe-
cutada e direcionada conforme a ideologia do grupo dominan-
te. Como os jovens são extremamente sensíveis à aprovação
social e às inovações, facilmente assumem como pessoal e
código social de conduta já habitudinário ou proposta como
inovação. Comumente esse código não é totalmente aceito,
mas é certamente temido.

Acrescente-se que o sistema de vida duma SOCiedade or-
ganiza-se e cristaliza-se lentamente, por gerações passadas.
num processo histórico. Seu peso de convencimento é, pois,
muito grande e rebelar-se contra ele não é fácil. O patrimônio
cultural, acumulado através de gerações e gerações, tem po-
derosa força modeladora do caráter, e não será abalado por
mudanças periféricas.

É, pois, sumamente difícil aos adolescentes, seres ainda
em busca de autodeterminação personológica, desenvolverem-
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vesti gados estão assumindo o modo de vida inspirado nos VII-

lores-do-ter. E apenas um pequeno número dá preferência, como
norma de vida, aos valores-do-ser.

Nossa hipótese não foi assim confirmada. Sua não confIr-
mação, porém, é explicável. Os adolescentes, com efeito, vi-
vem numa sociedade que superexalta os valores-do-ter. Sinte·
tizados no lucro, no consumo, no poder e no prazer. Fromm afir-
ma com razão que "adqulrir, possuir e obter lucro são os direi-
tos sagrados e inalienáveis do indivíduo ... " no mundo contem-
porâneo (Fromm 1979, p. 81). Não importam as injustiças e os
desequilíbrios sociais e econômicos que a procura frenética
desses valores acarreta.

É nessa sociedade, e de acordo com as regras por ela di-
tadas, que os adolescentes se socializam. A socialização é o
processo pelo qual a sociedade faz o esforço deliberado, atra-
vés de instituições como a família, a escola e os meios de co-
municação social, para conformar as gerações novas e seus
padrões, normas, papéis, valores e instituições. Com isso ela
tenta afastar ou minorar ao máximo as ameaças à sua astabl-
lidade e continuação. McDavid e Harari fazem o reparo de que a
Socialização é um processo conservador, embora não estática
(McDavid e Harari, 1980, p. 114). Não é estático porque toda
sociedade, queiram ou não seus mentores, sofre mudanças
inevitáveis. É conservador porque tem o propósito de convencer
as pessoas a aceitarem as estruturas e o sistema de vida tais

como estão aí.
A educação praticamente se reduz a esse esforço confor-

mador, qualquer que seja a Sociedade a que serve - capitalista,
socialista, comunista. Em todas a educação é planejada, exe-
cutada e direcionada conforme a ideologia do grupo dominan-
te. Como os jovens são extremamente sensíveis à aprovação
social e às inovações, facilmente assumem como pessoal e
código social de conduta já habitudinário ou proposta como
inovação. Comumente esse código não é totalmente aceito.
mas é certamente temido.

Acrescente-se que o sistema de vida duma sociedade or-
ganiza-se e cristaliza-se lentamente, por gerações passados.
num processo histórico. Seu peso de convencimento 6, pois,
muito grande e rebelar-se contra ele não é fácil. O patrimônio
cultural, acumulado através de gerações e geraçõos, 100n pn
derosa força modeladora do caráter, e não será abalndo por
mudanças periféricas.

É, pois, sumamente difícil aos adolescenlos, soro» 111111111
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-se à revelia dos padrões e normas comportamentais preesta-
belecidos e consagrados pela Sociedade da qual fazem parte.
O adolescente é um ser-em-situação. Vale dizer, submergido
em condicionamentos e determinações socioculturais só a
muito custo superáveis.

Superáveis por uma educação verdadeiramente conscien-
tizadora. Conscientizadora do adolescente como sujeito auto-
transcendente, autônomo e responsável, e capaz de refletir e
agir sobre a realidade que o rodeia. A conscientização é ao
mesmo tempo uma autoconscientização e uma heteroconscien-
tização. Melhor dizendo, o adolescente corretamente educado
é aquele que toma consciência de si mesmo como sujeito situa-
do, contextualizado, histórico, mas capaz de superar os con-
dicionamentos e as determinações históricas e socioculturais.
Por isso a educação, se pretende ser eficiente, deve respeitar
a vocação ontológica do adolescente de ser sujeito do próprio
desenvolvimento, bem como examinar criticamente com ele o
ambiente em que ele vive. Visto nessa perspectiva, a educa-
ção não é processo de conformação mas de libertação. Daí se
segue também que a educação tampouco deve ser analisada
apenas como um processo sujeito a condicionamentos histó-
rico-sociais, mas também com projeto existencial a ser rea-lizado.

A educação conscientizadora, capaz de superar a egoti-
zação tão generalizada, tem estas características fundamen-
tais: autoconsciência, autotranscendência, autonomia e res-
ponsabilidade. Pela autoconsciência o adolescente se dá con-
ta de que é uma pessoa autotranscendente, autônoma e res-
ponsável e, portanto, jamais se deixará manipular como obje-
to. Pela autotranscendência conscientizada percebe-se capaz
de ultrapassar em grande parte, pelo esforço pessoal, a si
mesmo e aos condicionamentos mesológicos. Pela autonomia
sabe-se que um sujeito para ser digno desse nome deve libe-
rar-se das tutelas e dominações de qualquer espécie, inclusive
ideológicas. Pela responsabilidade empenha-se afincadamente
em responder aos desafios que a SOCiedade lhe proporciona,
contribuindo, pela reflexão e pela ação, para a construção dum
mundo melhor, mais justo, mais igualitário e mais humanizado.

B) - Entretanto, se tomarmos rapazes e moças em sepa-
rado, estas apresentam-se menos egotizadas do que aqueles.
SiÇ)nificativamente menos egotizadas (Tabela V). Há entre eles,
nesse particular, uma variação de 50,795.
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Tabela V - ANVA do IP (SP I SE). N= 752 Sujeitos.

F.V. Q.M. F.S.Q. G.L.

Sexo
Estrato Social
Sexo-Estrato
Resíduo

1,886
0,127
0,042

27,846

1
2
2

750

1.886
0,064
0,021
0,037

50,'/1:1
1,713
0,563

TOTAL 755 0,04029,901

Por que será que as adolescentes são menos egóticas (ou
mais pessoalizadas) que seus companheiros de idade? Vivem
no mesmo ambiente sociocultural. Sofrem as mesmas influên-
cias. São também submetidas a um bem calculado processo
socializador. Não obstante, há significativa diferença entre
elas e os adolescentes quanto ao grau de egotização. Há de
se convir, porém, que a socialização do menino e da menina
não é um processo unívoco. O menino é tido como um ser mais
capaz, com maior direito à independência. Como alguém que
pode ser exposto, sem maiores conseqüências, a certas situa-
ções perigosas. Como ser menos vulnerável aos perigos da
vida. Em suma, o menino é visto como um ser mais sólido
mais resistente, menos maculável pelos males do mundo. A
menina, ao invés, é tida como menos capaz, necessitada de
maior proteção, mais frágil, mais delicada, facilmente macu-
lável pelo mal.

A socialização e a educação sedimentam nas estruturas
mentais, aí formando um substrato psicológico que orienta as
condutas da pessoa sem que esta se aperceba das verdadei-
ras razões do seu proceder. Deitam raízes profundas na cons-
ciência e na subconsciência. De sorte que comumente não nos
advertimos da duplicidade injustificável da educação de me-
ninos e meninas.

Essa educação diferenciada e mais o fato de a sociedade
ainda ser ordenada sob o domínio do homem, mantém a mu-
lher numa condição de inferioridade social, econômica, poll-
tica e psicológica. Tratadas dessa maneira, como seres de se-
gunda categoria, as mulheres reagiram. E reagiram, testemu-
nha Pellé-Donél, não por um modismo, mas como censo-
oüência de uma reflexão sobre si mesmas, sobre o ser mulher
Esse mergulho reflexivo nas profundezas de suo próprio onto-
genia deu às mulheres a consciência de seu sor-posaoc. de
sua condição de sujeito e não "objetos de como o mesa", na
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-se à revelia dos padrões e normas comportamentais preesta-
belecidos e consagrados pela Sociedade da qual fazem parte.
O adolescente é um ser-em-situação. Vale dizer, submergido
em condicionamentos e determinações socioculturais só a
muito custo superáveis.

Superáveis por uma educação verdadeiramente conscien-
tizadora. Conscientizadora do adolescente como sujeito auto-
transcendente, autônomo e responsável, e capaz de refletir e
agir sobre a realidade que o rodeia. A conscientização é ao
mesmo tempo uma autoconscientização e uma heteroconscien-
tização. Melhor dizendo, o adolescente corretamente educado
é aquele que toma consciência de si mesmo como sujeito situa-
do, contextua/izado, histórico, mas capaz de superar os con-
dicionamentos e as determinações históricas e sociocu/turais.
Por isso a educação, se pretende ser eficiente, deve respeitar
a vocação ontológica do adolescente de ser sujeito do próprio
desenvolvimento, bem como examinar criticamente com ele o
ambiente em que ele vive. Visto nessa perspectiva, a educa-
ção não é processo de conformação mas de libertação. Daí se
segue também que a educação tampouco deve ser analisada
apenas como um processo sujeito a condicionamentos histó-
rico-sociais, mas também com projeto existencial a ser rea-lizado.

A educação conscientizadora, capaz de superar a egoti-
zação tão generalizada, tem estas características fundamen-
tais: autoconsCiência, autotranscendência, autonomia e res-
ponsabilidade. Pela autoconsciência o adolescente se dá con-
ta de que é uma pessoa autotranscendente, autônoma e res-
ponsável e, portanto, jamais se deixará manipular como obje-
to. Pela autotranscendência conscientizada percebe-se capaz
de ultrapassar em grande parte, pelo esforço pessoal, a si
mesmo e aos condicionamentos mesolÓgicos. Pela autonomia
sabe-se que um sujeito para ser digno desse nome deve libe-
rar-se das tutelas e dominações de qualquer espécie, inclusive
ideológicas. Pela responsabilidade empenha-se afincadamente
em responder aos desafios que a sociedade lhe proporciona,
contribuindo, pela reflexão e pela ação, para a construção dum
mundo melhor, mais justo, mais igualitário e mais humanizado.

B) - Entretanto, se tomarmos rapazes e moças em sepa-
rado, estas apresentam-se menos egotizadas do que aqueles.
Significativamente menos egotizadas (Tabela V). Há entre eles,
nesse particular, uma variação de 50,795.
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Tabela V - ANVA do IP (SP / SE). N= 752 Sujeitos.

F.V. G.L.S.Q. Q.M. F.
Sexo
Estrato Social
Sexo-Estrato
Resíduo

1,886
0,127
0,042

27,846

1
2
2

750

1.886
0,064
0,021
0,037

50;1\:1
1,713
0,563

TOTAL 29,901 755 0,040

Por que será que as adolescentes são menos egóticas (ou
mais pessoa/izadas) que seus companheiros de idade? Vivem
no mesmo ambiente sociocultural. Sofrem as mesmas influên-
cias. São também submetidas a um bem calculado processo
socia/izador. Não obstante, há significativa diferença entre
elas e os adolescentes quanto ao grau de egotização. Há de
se convir, porém, que a socialização do menino e da menina
não é um processo unívoco. O menino é tido como um ser mais
capaz, com maior direito à independência. Como alguém que
pode ser exposto, sem maiores conseqüências, a certas situa-
ções perigosas. Como ser menos vulnerável aos perigos da
vida. Em suma, o menino é visto como um ser mais sólido
mais resistente, menos maculável pelos males do mundo. A
menina, ao invés, é tida como menos capaz, necessitada de
maior proteção, mais frágil, mais delicada, facilmente rnacu-
lável pelo mal.

A socialização e a educação sedimentam nas estruturas
mentais, aí formando um substrato psicológico que orienta as
condutas da pessoa sem que esta se aperceba das verdadei-
ras razões do seu proceder. Deitam raízes profundas na cons-
ciência e na subconsciência. De sorte que comumente não nos
advertimos da duplicidade injustificável da educação de me-
ninos e meninas.

Essa educação diferenciada e mais o fato de a soclodad
ainda ser ordenada sob o domínio do homem, mantém a mu-
lher numa condição de inferioridade social, econômica, pol
tica e psicológica. Tratadas dessa maneira, como seros do ~
gunda categoria, as mulheres reagiram. E reagiram, tostomu
nha Pellé-Donél, não por um modismo, mas como COWH
qüência de uma reflexão sobre si mesmas, sobre o ser mulhor
Esse mergulho reflexivo nas profundezas de suo próprln ouro
genia deu às mulheres a consciência de sou sorposaon. d
sua condição de sujeito e não "objetos do camn o mosn", n
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xprossão de Heloneida Studart (1974). Querem ser avaliadas
por seus valores imanentes e transcendentes e não apenas
pela sua exterioridade fugaz. Simone de Beauvoir ressalta a
propósito: "O drama de toda mulher é este conflito entre a
reivindicação fundamental de todo ente que se apresenta sem.
pre como essencial e as exigências de uma situação que a
situa como não essencial" (cit. por Pellé-Donél, p. 19).

Essa volta à interioridade, às riquezas espirituais do ser,
Possibilita às mulheres uma existência autêntica porque em-
basada no ser-pessoa. Se a luta pela reabilitação da mulher
permanecer fiel a esse objetivo, logo as mulheres, como grupo
social, perceber-se-ão capazes de assumir sua tarefa histórica
de fazer o mundo mais humano.

O que tudo isso tem a ver com as adolescentes? Tem, e
muito. As adolescentes, com efeito, com sua consciência des-
perta para tudo que acontece a sua volta, tomam conhecimen-
to desses movimentos e dessas idéias amplamente divulga-
das. É muito vivo nelas o sentimento da própria feminilidade.
O que suas companheiras adultas pensam e fazem só vem re-
forçar esse sentimento.

A adolescência, além disso, é o momento existencial da
revisão dos valores e da afirmação da personalidade. Para me-
lhor conduzir esse processo evolucionário, a adolescente se
vale de seu ambiente sociocultural. Mas o ambiente de nossas
adolescentes orienta-as pelos valores do-ter. Mas, em contra-
partida, há um forte movimento defendendo a mulher como
ser-pessoa. Parece, então, que a luta pela valorização do ser-
-mulher desperta nas adolescentes maior interesse pelos va-
lores-de-ser, por uma existência menos egotizada.

C) - Quanto aos aspectos sócio-econômicos, não há dife-
'ença significativa no IP entre os vários estratos. As moças
-os estratos A, M e B obtiveram médias maiores que os ra-
lazes dos mesmos estratos (Tabela 1/1). Mas a diferença não

é significativa (Tabela V).

Vale dizer que as diferenças sócio-econômicas não en-
tram como fator determinante da escolha do modo de vida dos
adolescentes. A receptividade ao apelo à egotização é pratica-
mente a mesma em todos os estratos sociais.

Mas as motivações que conduzem a essa opção provável.
mente não são as mesmas nos três estratos. Dizendo melhor,
são e não são as mesmas. São as mesmas porque em todos os
estratos é muito forte o desejo de POssuir coisas. "Possuir
coisas" é um desejo legítimo de qualquer pessoa. Mas no
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quadro da sociedade capitalista, apresenta-se como urna CII
racterística ciosamente defendida e estimulada pelos premo
tores do consumo como modo de vida prioritária a qualquer
outro valor.

Sob outros aspectos, porém, as motivações são diferen
teso Os membros dos estratos A e M - alto já vivem no gOZ0
de bens materiais que proporcionam uma vida economicamen-
te folgada. A experiência dos valores-do-ter, para eles gratifi-
cante, confirma-os cada vez mais no egotismo. Os membros
dos estratos M-baixo e B preferem os valores-do-ter porque
não dispõem deles em quantidade suficiente, ou até deles
carecem inteiramente. Consta que as pessoas de um estrato
inferior geralmente aspiram, muito legitimamente, a usufruir
das facilidades e comodidades do estrato superior. Ou ainda,
quando os bens básicos Ihes são de todo carentes, concen
tram, via de regra, todas as energias na aquisição do mínimo
necessário à sobrevivência.

A isso se acrescente que os adolescentes são sumamente
sensíveis à carga cerrada de estímulos com que os meios de
comunicação social Ihes enchem a imaginação jovem de uma
vida repleta de facilidades materiais, embora provocadora de
desigualdades injustificadas. Não é, por conseguinte, estranho
que os jovens, qualquer que seja sua posição na escala social,
sejam empolgados por uma existência materialmente privi-
legiada.

D) - Também a idade influência nenhuma exerce no pro-
cesso de egotização ou de pessoalização dos adolescentes. Os
adolescentes entrevistados foram divididos em dois grupos:
de 13 a 16 anos e de 17 a 21 anos. Ambos os dois grupos paten-
teiam praticamente igual índice médio de pessoalização (Ta-
belas 111 e V).

Sobre isso basta consignar que os adolescentes, em qual-
quer fase de sua evolução, sofrem as mesmas pressões socla-
lizadoras e controladoras do meio social. Poderíamos acrescen-
tar, porém, que os adolescentes da primeira fase (13 a 16 anos)
estão com suas energias vitais concentradas na superação da
crise de auto-afirmação. São por isso altamente receptivos ao
modo de vida proposto pela nossa sociedade egotizada e eqoti-
zante. Os adolescentes da segunda fase (17 a 21 anos) estão
mais preocupados em delinear e consolidar seu projeto d
uma futura existência economicamente independente. Corno
vivem numa sociedade privilegiadora dos valores-do-ter, nüo
é de estranhar que todos procurem nessa matriz o protótlpo
de sua auto-afirmação e de uma existência soclalrnonto npro
vada.
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xpressão de Heloneida Studart (1974). Querem ser avaliadas
por seus valores imanentes e transcendentes e não apenas
pela sua exterioridade fugaz. Simone de Beauvoir ressalta a
propósito: "O drama de toda mulher é este conflito entre a
reivindicação fundamental de todo ente que se apresenta sem.
pre como essencial e as exigências de uma situação que a
situa como não essencial" (cit. por Pellé-Donél, p. 19).

Essa volta à interioridade, às riquezas espirituais do ser,
Possibilita às mulheres uma existência autêntica porque em-
basada no ser-pessoa. Se a luta pela reabilitação da mulher
permanecer fiel a esse objetivo, logo as mulheres, como grupo
social, perceber-se-ão capazes de assumir sua tarefa histórica
de fazer o mundo mais humano.

O que tudo isso tem a ver com as adolescentes? Tem, e
muito. As adolescentes, com efeito, com sua consciência des-
perta para tudo que acontece a sua volta, tomam conhecimen-
to desses movimentos e dessas idéias amplamente divulga-
das. É muito vivo nelas o sentimento da própria feminilidade.
O que suas companheiras adultas pensam e fazem só vem re-
forçar esse sentimento.

A adolescência, além disso, é o momento existencial da
revisão dos valores e da afirmação da personalidade. Para me-
lhor conduzir esse processo evolucionário, a adolescente se
vale de seu ambiente sociocultural. Mas o ambiente de nossas
adolescentes orienta-as pelos valores do-ter. Mas, em contra-
partida, há um forte movimento defendendo a mulher como
ser-pessoa. Parece, então, que a luta pela valorização do ser-
-mulher desperta nas adolescentes maior interesse pelos va-
lores-de-ser, por uma existência menos egotizada.

C) - Quanto aos aspectos sócio-econômicos, não há dife-
'ença significativa no IP entre os vários estratos. As moças
-os estratos A. M e B obtiveram médias maiores que os ra-
lazes dos mesmos estratos (Tabela 111). Mas a diferença não

é significativa (Tabela V).
Vale dizer que as diferenças sócio-econômicas não en-

tram como fator determinante da escolha do modo de vida dos
adolescentes. A receptividade ao apelo à egotização é pratica-
mente a mesma em todos os estratos sociais.

Mas as motivações que conduzem a essa opção provavel-
mente não são as mesmas nos três estratos. Dizendo melhor,
são e não são as mesmas. São as mesmas porque em todos os
estratos é muito forte o desejo de POssuir coisas. "Possuir
coisas" é um desejo legítimo de qualquer pessoa. Mas no
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quadro da sociedade capital ista, apresenta-se como uma ca-
racterística ciosamente defendida e estimulada pelos promo-
tores do consumo como modo de vida prioritária a qualquer
outro valor.

Sob outros aspectos, porém, as motivações são diferen
teso Os membros dos estratos A e M - alto já vivem no gOZ0
de bens materiais que proporcionam uma vida economicamen-
te folgada. A experiência dos valores-do-ter, para eles gratifi-
cante, confirma-os cada vez mais no egotismo. Os membros
dos estratos M-baixo e B preferem os valores-do-ter porque
não dispõem deles em quantidade suficiente, ou até deles
carecem inteiramente. Consta que as pessoas de um estrato
inferior geralmente aspiram, muito legitimamente, a usufruir
das facilidades e comodidades do estrato superior. Ou ainda,
quando os bens básicos Ihes são de todo carentes, concen
tram, via de regra, todas as energias na aquisição do mínimo
necessário à sobrevivência.

A isso se acrescente que os adolescentes são sumamente
sensíveis à carga cerrada de estímulos com que os meios de
comunicação social Ihes enchem a imaginação jovem de uma
vida repleta de facilidades materiais, embora provocadora de
desigualdades injustificadas. Não é, por conseguinte, estranho
que os jovens, qualquer que seja sua posição na escala social,
sejam empolgados por uma existência materialmente privi-
legiada.

D) - Também a idade influência nenhuma exerce no pro-
cesso de egotização ou de pessoalização dos adolescentes. Os
adolescentes entrevistados foram divididos em dois grupos:
de 13 a 16 anos e de 17 a 21 anos. Ambos os dois grupos paten-
teiam praticamente igual índice médio de pessoalização (Ta-
belas 111 e V).

Sobre isso basta consignar que os adolescentes, em qual-
quer fase de sua evolução, sofrem as mesmas pressões socia-
lizadoras e controladoras do meio social. Poderíamos acrescen-
tar, porém, que os adolescentes da primeira fase (13 a 16 anos)
estão com suas energias vitais concentradas na superação da
crise de auto-afirmação. São por isso altamente receptivos ao
modo de vida proposto pela nossa sociedade egotizada e eqotl-
zante. Os adolescentes da segunda fase (17 a 21 anos) estão
mais preocupados em delinear e consolidar seu projeto de
uma futura existência economicamente independente. Como
vivem numa sociedade privilegiadora dos valores-do-ler, não
é de estranhar que todos procurem nessa matriz o protótipo
de sua auto-afirmação e de uma existência socialmente apro-
vada.
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E) - Os dados da pesquisa dão-nos finalmente esta lição:
os adolescentes, preferindo maciçamente uma existência cen-
trada nos valores egotizantes, vão perpetuar uma sociedade
composta de homens-objetos em vez de homens-sujeitos. De
homens escravos das circunstâncias ao invés de homens se-
nhores das circunstâncias. Rollo May é de opinião que o dilema
do homem moderno é saber viver ao mesmo tempo como su-
jeito e como objeto em vez de viver só como objeto. (May
1974). Ele pretende dizer que é vital para o homem saber or-
denar sua existência de maneira que nunca se esqueça de
sua ontológica condição de sujeito mesmo naquelas ocasiões,
numerosas e inevitáveis, em que tem de funcionar como su-
jeito.

Nossos jovens não estão sabendo romper esse dilema
Estão assumindo, como opção preferencial, o pólo do ter, que
escraviza a maioria das pessoas aos interesses egoístas duma
minoria exploradora. Estão reforçando uma sociedade reta-
lhada por desigualdades clamorosas. Vejam estes dados. No
Brasil, em 1972, dois terços da renda nacional estavam nas
mãos de 20% dos brasileiros e os 20% mais pobres detinham
somente 2%. Entre 1960 e 1976, os 10% mais ricos,
que já possuíam 40% da renda nacional, passaram a possuir
50%. Em contraste, a participação dos 10% mais pobres foi
reduzida de 2% para 1%. (Educação e Desigualdade no Brasil.
Vozes, 1984, p. 15-16). Diante desses dados, é desnecessário
ressaltar a urgência de a educação, dentro de suas possibili-
dades, tentar desviar a rota dos jovens do ter para o ser.

F) - Nos propósitos da pesquisa não estava comparar
colégios confessionais e não confessionais. Mas apareceu algo
que merece reflexão por parte dos educadores confessionais
que, segundo dizem, seguem uma filosofia educacional basea-
da nos valores transcendentes. Vale dizer, no educando, como
pessoa feita à imagem e semelhança de Deus e redivinizada
pelo Cristo Salvador.

Quando falo de escolas confessionais refiro-me sobretudo
às católicas. Pois, dos seis colégios confessionais pesqulsados,
cinco são católicos e um protestante. Pois bem, nenhuma dife-
rença existe no modo de pensar e nas expectativas dos adoles-
centes das escolas confessionais e não confessionais. Os
adolescentes dos dois tipos de educandário são igualmente
egóticos.

Não se pode negar que nas escolas confessionais é de
fato dada uma formação religiosa e moral mais esmerada e de
cunho bíblico. Uma formação que exalça os valores-do-ser so-
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bre os valores-do-ter. Mas tal educação não está consoOll
ll1do

evitar a hegemonia dos valores-do-ter. Como o teste apllctldo
não visava diretamente esta questão, pode ser que minha COII
clusão não reflita a realidade. De qualquer forma faço rol
rência a este problema como sugestão aos interessados d
examinarem a questão com maior cuidado.

6 - CONCLUSAO

A) _ A pesquisa revelou que os adolescentes estão dando
preferência aos valores-do-ter como orientação predominante
de suas existências. Ou, o que é a mesma coisa, estão dando
maior importância ao modo egótico de vida. Os valores-do-ser,
ao contrário, se não estão de todo excluídos, gozam de força

motivadora mínima.
Perpassa por todo nosso estudo o postulado de que com-

pete aos adolescentes a escolha do modo de vida que mais
Ihes convier. Ninguém em sã razão nega que os adolescentes,
como seres humanos livres, têm o inalienável direito de fazer
suas escolhas. Se isso é certo, ao educador só resta respei-

tá-Ias.Isso, porém, não impede de levantarmos duas questões
básicas. Primeira, é certo que aos adolescentes estão sendo
propostos _ e com eles discutidos - modos de existência
alternativos? Ou eles estão submetidos a um processo socta-
lizador unidirecional? As instituições mais diretamente encaro
regadas da educação da juventude consabidamente são pro-
dutos da sociedade a que servem. No nosso caso, uma socie-
dade privilegiadora exagerada dos valores egotizantes. Nem
a escola e nem a família apresentam aos jovens o modo-ter e o
modo-ser como alternativas de existência. E a família, além do
mais, conta com um concorrente imbatível: os meios de co-
municação social, eminentemente egotizantes.

A segunda questão seria discutir com os adolescentes, de
maneira bem franca, se uma existência egótica é a melhor es-
colha. A liberdade de escolha é um direito de todos. Mas em
virtude da condição social do ser humano, está limitada pelo
poder e pelo dever. Está sujeita a normas morais. Uma exis-
tência preferencialmente regida pelos valores-do-ter tem todas
as facilidades para tornar-se egoísta, exploradora, corrupta e
corruptora, aversa à justiça social e à igualdade de oportuni-
dades para todos. O adolescente é livre, mas sua liberdade tem
como fronteiras os direitos dos outros. Por isso, ao fazer suas
escolhas, é imperativo interrogar-se: posso e devo?

Educação em Debate Fort. A.9 N .12 Jul/Dcz. 1086
103



E) - Os dados da pesquisa dão-nos finalmente esta lição:
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Vozes, 1984, p. 15-16). Diante desses dados, é desnecessário
ressaltar a urgência de a educação, dentro de suas possibili-
dades, tentar desviar a rota dos jovens do ter para o ser.

F) - Nos propósitos da pesquisa não estava comparar
colégios confessionais e não confessionais. Mas apareceu algo
que merece reflexão por parte dos educadores confessionais
que, segundo dizem, seguem uma filosofia educacional basea-
da nos valores transcendentes. Vale dizer, no educando, como
pessoa feita à imagem e semelhança de Deus e redivinizada
pelo Cristo Salvador.

Quando falo de escolas confessionais refiro-me sobretudo
às católicas. Pois, dos seis colégios confessionais pesquisados,
cinco são católicos e um protestante. Pois bem, nenhuma dife-
rença existe no modo de pensar e nas expectativas dos adoles-
centes das escolas confessionais e não confessionais. Os
adolescentes dos dois tipos de educandário são igualmente
egóticos.

Não se pode negar que nas escolas confessionais é de
fato dada uma formação religiosa e moral mais esmerada e de
cunho bíblico. Uma formação que exalça os valores-do-ser so-
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bre os valores-do-ter. Mas tal educação não está consegullHlo
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não visava diretamente esta questão, pode ser que minha con-
clusão não reflita a realidade. De qualquer forma faço refe-
rência a este problema como sugestão aos interessados d
examinarem a questão com maior cuidado.

6 - CONCLUSÃO

A) _ A pesquisa revelou que os adolescentes estão dando
preferência aos valores-do-ter como orientação predominante
de suas existências. Ou, o que é a mesma coisa, estão dando
maior importância ao modo egótico de vida. Os valores-do-ser,
ao contrário, se não estão de todo excluídos, gozam de força

motivadora mínima.
Perpassa por todo nosso estudo o postulado de que com-

pete aos adolescentes a escolha do modo de vida que mais
lhes convier. Ninguém em sã razão nega que os adolescentes,
como seres humanos livres, têm o inalienável direito de fazer
suas escolhas. Se isso é certo, ao educador só resta respei-

tá-Ias.Isso, porém, não impede de levantarmos duas questões
básicas. Primeira, é certo que aos adolescentes estão sendo
propostos _ e com eles discutidos - modos de existência
alternativos? Ou eles estão submetidos a um processo soei a-
lizador unidirecional? As instituições mais diretamente encaro
regadas da educação da juventude consabidamente são pro-
dutos da sociedade a que servem. No nosso caso, uma socie-
dade privilegiadora exagerada dos valores egotizantes. Nem
a escola e nem a família apresentam aos jovens o modo-ter e o
modo-ser como alternativas de existência. E a família, além do
mais, conta com um concorrente imbatível: os meios de co-
municação social, eminentemente egotizantes.

A segunda questão seria discutir com os adolescentes, de
maneira bem franca, se uma existência egótica é a melhor es-
colha. A liberdade de escolha é um direito de todos. Mas em
virtude da condição social do ser humano, está limitada pel
poder e pelo dever. Está sujeita a normas morais. Uma exis-
tência preferencialmente regida pelos valores-do-ter tem toda
as facilidades para tornar-se egoísta, exploradora, corrurn
corruptora, aversa à justiça social e à igualdade de oportunl
dades para todos. O adolescente é livre, mas sua liberdodo tom
como fronteiras os direitos dos outros. Por isso, 00 Iuzor ~lIU

escolhas, é imperativo interrogar-se: posso e devo
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B) - As adolescentes se revelaram menos egóticas que
os adolescentes. Dito de outra forma. As adolescentes manl-
festaram certa tendência para a pessoalização. Por certo essa
tendência não pode ser atribuída à feminilidade como tal, como
a egotização não pode ser debitada à masculinidade como tal.
Há aqui, indubitavelmente, uma questão de natureza sociocul-
tural. Sendo assim, o desenvolvimento dos adolescentes para
a pessoalização ou para a egotização é, em última instância,
um problema de educação. Desenvolver para a pessoalização
é uma possibilidade real, já que certo número de adolescentes,
embora pequeno, patenteou tendência acentuada para o ser-
-pessoa. Buscaglia afirma a propósito: "mil novas possibilida-
des estão presentes em cada um de nós" (Buscaglia 1978, p.
31). O rumo que toma o desenvolvimento dessas possibilidades
depende, em última análise, da educação.

C) - A escola confirmou na pesquisa sua condição de
reprodutora da sociedade que a planeja. Por outro lado, há um
esforço muito grande para tornar a escola um agente libertador.
Mas a escola só promoverá uma educação libertadora quando
explicitamente incluir entre seus objetivos principais a peso
soalização de seus alunos.

A educação pessoalizante leva em conta estes dois dados
importantíssimos: o educando como sujeito e o contexto so-
cial com todos os seus condicionamentos - culturais, eco-
nômicos, políticos etc. Exageram os sociologistas quando
vêem na sociedade o único ou o mais importante fator do
desenvolvimento do adolescente. Exageram também aqueles
que subestimam a sociedade e superestimam as potenciali-
dades do indivíduo. A educação pessoalizante pretende supe-
rar o sociologismo e o potencialismo propondo a conscienti-
zação. Conscientizar o adolescente de que ele pode e deve
agir sobre a realidade que o circunda a despeito dos condicio-
namentos biológicos, sociológicos e psicológicos. Trata-se de
uma conscientização de si mesmo como ser socializado res-
ponsável também por uma sociedade mais justa e igualitária.

Três elementos básicos não podem faltar numa educação
conscientizadora: saber, ser e fazer. a) Saber - o primeiro
passo de uma boa educação é ensinar o educando a pensar, a
refletir, a adquirir idéias claras, conhecimentos sólidos, bem
assimilados. Que pense por convicção própria e não seja mero
repetidor de lugares-comuns, de um ideário alheio, mal assl-
milado. b) Ser - ninguém muda nada se antes não mudar a si
mesmo. Urge que o adolescente, a partir do que sabe, mude a
si mesmo, seja na vida concreta aquilo que pensa e sente. Im-
porta que o saber desça do nível cognitivo e impregne profun-
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damente a sensibilidade, a afetividade. c) Fazer - o adoloncolI
te faz parte integrante dum meio que o condiciona e provocn
Responder aos condicionamentos e provocações mesol6glGI\
com ações concretas e capazes de gerar mudanças nesse moto
é um dever de cada ser humano. Saber, ser e fazer constituem
a estrutura básica de um ser-pessoa. Se o adolescente con-
seguir integrar esses três fatores numa existência pessoal':
zada, tornar-se-á de fato sujeito da situação e da história.

D) _ Um dado da pesquisa que também me chamou à
atenção foi o fato de a diferença de estrato sócio-econômico
não pesar significativamente no processo de egotização. Os
adolescentes, masculinos e femininos, quer do estrato A, quer
do estrato M, quer do estrato B, ostentam quase o mesmo ín-
dice de egotização.

Já vimos que a motivação que dirige os adolescentes para
o egotismo não é certamente a mesma para os três estratos.
Os adolescentes dos três estratos percebem os valores-do-ter
como os mais importantes, mas não pelos mesmos motivos.

À primeira vista, se levarmos em conta apenas o fato de
não haver diferença entre os estratos quanto à egotização, a
educação poderia empregar o mesmo discurso e a mesma ação
com todos os adolescentes indistintamente. Mas se levarmos
em conta os motivos, admitiremos que tanto o discurso como
a ação, na crítica à egotização, não podem ser os mesmos.
Devem partir, isso sim, das experiências existenciais dos ado-
lescentes de cada estrato social. Nenhuma realidade pode mais
ser concebida como tendo um sentido eterno, único, universal.
Seu sentido é captado conforme as ideologias, as percepções
e as experiências de cada um.

Há espalhada por toda parte uma vasta literatura que con-
centra a reflexão sobre a educação na análise de seu substrato
sociocultural, econômico, político e histórico. Alguns autores
dessa linha teórica acentuam com tamanha exclusividade esses
aspectos importantíssimos que não evitam o reducionismo so-
ciologista, economicista, politicista e historicista. São aspectos
que precisam ser focalizados com veemência. Eles condlclo-
nam distorcidamente a educação. Mas eles representam apo-
nas as características da situação onde se movimenta
desenvolve o ser humano. Este, como ser consciente, tntoll
gente e livre, organiza também sua reação. De formo que po
demos afirmar que assim como o meio influencia o homem. fi
influência do meio está condicionada à reação do homem. A
questão axial está, pois, em praparar o homem poru nnl rontnr
soberanamente seu meio. E no fortalecimento do IIOlllOI11 por
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que subestimam a sociedade e superestimam as potenclall-
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zação. Conscientizar o adolescente de que ele pode e deve
agir sobre a realidade que o circunda a despeito dos condicio-
namentos biológicos, sociológicos e psicológicos. Trata-se de
uma conscientização de si mesmo como ser socializado res-
ponsável também por uma sociedade mais justa e igualitária.
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repetidor de lugares-comuns, de um ideário alheio, mal assl-
milado. b) Ser - ninguém muda nada se antes não mudar a si
mesmo. Urge que o adolescente, a partir do que sabe, mude a
si mesmo, seja na vida concreta aquilo que pensa e sente. Im-
porta que o saber desça do nível cognitivo e impregne profun-
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é um dever de cada ser humano. Saber, ser e fazer constituem
a estrutura básica de um ser-pessoa. Se o adolescente con-
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zada, tornar-se-é de fato sujeito da situação e da história.
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não pesar significativamente no processo de egotização. Os
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do estrato M, quer do estrato B, ostentam quase o mesmo ín-
dice de egotização.

Já vimos que a motivação que dirige os adolescentes para
o egotismo não é certamente a mesma para os três estratos
Os adolescentes dos três estratos percebem os valores-do-ter
como os mais importantes, mas não pelos mesmos motivos.

A primeira vista, se levarmos em conta apenas o fato de
não haver diferença entre os estratos quanto à egotização, a
educação poderia empregar o mesmo discurso e a mesma ação
com todos os adolescentes indistintamente. Mas se levarmos
em conta os motivos, admitiremos que tanto o discurso como
a ação, na crítica à egotização, não podem ser os mesmos.
Devem partir, isso sim, das experiências existenciais dos ado-
lescentes de cada estrato social. Nenhuma realidade pode mais
ser concebida como tendo um sentido eterno, único, universal.
Seu sentido é captado conforme as ideologias, as percepções
e as experiências de cada um.

Há espalhada por toda parte uma vasta literatura que con-
centra a reflexão sobre a educação na análise de seu substrato
sociocultural, econômico, político e histórico. Alguns autores
dessa linha teórica acentuam com tamanha exclusividade esses
aspectos importantíssimos que não evitam o reducionismo so-
ciologista, economicista, politicista e historicista. São aspectos
que precisam ser focalizados com veemência. Eles condlclo-
nam distorcidamente a educação. Mas eles representam ar>
nas as características da situação onde se movimento
desenvolve o ser humano. Este, como ser consciente, lnloll
gente e livre, organiza também sua reação. De forma quo po
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defrontar-se com o meio entra a educação, se não como fator
único, pelo menos como um fator principal.

Ainda dentro da problemática sociocultural, econômica e
política da educação cabe uma observação final. A literatura
que analisa os aspectos socio-econômico-políticos da educação
é estudada e comentada nas Faculdades de Educação. É lida
pelos educadores que em bom número estão trabalhando nas
escolas - pelo menos nas escolas dos grandes centros urba-
nos. Esses educadores sabem muito' bem que nossa socie-
dade é discriminadora, composta de classes dominantes e do-
minadas, cheia de privilegiados e mais ainda de marginalizados,
profundamente desigual e injusta. No entanto, a educação orga-
nizada, planejada e dirigida por esses educadores continua re-
produzindo, formando gente eminentemente egotizada, radical
e ciosamente apegada aos valores-do-ter. A prática desses edu-
cadores pelo visto não passa também de um belo discurso ...
Acho que isso acontece porque esses educadores valorizam
preferencialmente o ser apenas no nível da fala; no nível da
ação concreta, o que buscam mesmo é o ter.
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da

Análise Histórico-Social da Enfermagem no Brasil

Raimunda Nobre Damasceno

Partindo da situação da assistência de saúde no País, pre-
tende-se neste artigo abordar a problemática de enfermagem
numa perspectiva histórica, social e ideológica. Tratar-se-á, por-
tanto, dos seguintes aspectos:

1. A assistência de saúde no Brasil - trajetória da saúde
pública e da medicina previdenciária;

2. O status social de enfermeiro e sua relação com o fato
de ser uma categoria composta predominantemente de
mulheres;

3. A enfermagem pslquiátrlca e de saúde mental no prisma
da evolução da saúde no Brasil.

<

Parte-se, assim, do mais geral - a problemática da saúde no
Brasil - para particularizar a questão da Enfermagem em geral
e, afinal. analisar o caso específico da Enfermagem Psiquiátrica.

1. ASSISTf:NCIA DE SAÚDE NO BRASIL

A saúde no Brasil esteve durante longos anos a mercê
dos interesses de seus dirigentes, caminhando dentro de uma
sociedade que ao afirmar-se como capitalista sacrificou o ver-
dadeiro sentido do termo "saúde", que segundo Aurélio seria
"o estado do indivíduo cujas funções orgânicas, físicas o men-
tais se acham em situação normal".(1) Ao me referir à má utl-

(1) FERREIRA, Aurélio Buarque de H. Novo dicionário da llngua portu-
guesa.

Educação em Debate Fort. A.9 N.12 Jul/Dez. 1986 107


