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IDENTIDADES E ADOLESCÊNCIAS: UMA DESCONSTRUÇÃO

IDENTITIES AND ADOLESCENCES: A DECONSTRUCTION

Claudia Mayorga1

RESUMO

Neste ensaio, apresentamos uma reflexão acerca da relação entre as noções de

adolescência e identidade. Para tanto, propomos uma desconstrução das noções

modernas de identidade, baseadas no que se chamou de paradigma tradicional, e que

marcaram visões psicologizantes da adolescência ao longo da história dessa disciplina.

Apresentamos teorias da psicologia social que possibilitaram a visão da identidade

como construção social, que apontaram para a necessidade de uma crítica às

dicotomias características da modernidade e buscaram construir uma noção de sujeito

a partir de uma visão emancipatória do mesmo. Apontamos também, como as visões

adultocêntricas acerca da adolescência estão fortemente fundamentadas no paradigma

tradicional, que insistem em conceber a adolescência como um “não lugar”.

Concluímos que essa concepção legitima, em grande medida, situações de violação de

direitos desse grupo social e aponta para a necessidade de fazer leituras sobre

adolescência que não sejam pautadas em noções de universalidade e a-historicidade.

Palavras-chave: Identidade, Adolescência, Psicologia social

ABSTRACT

The author reflects on the relationship between the conceptions of adolescence and

identity.  She proposes a deconstruction of the modern notions of identity, which are

based on the so-called “traditional paradigm” and had produced a “psychologyzing

approach” of adolescence in the history of social psychology.  The author presents

theories in the field of Social Psychology, through which is possible to think of identity
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as a social construction. These theories criticize dichotomies embedded in modernity

and aimed to construct a conception of the subject within an emancipatory approach.

The adult-centered views of adolescence are strongly based on the traditional

paradigm, in which adolescence has no place. The author concludes that such view

leads to a legitimization of rights violation against adolescents as a social group.

Therefore, she argues for a new approach of adolescence, which would no longer be

rooted in notions such as universality and a-historicity.

Key words: Identity, Adolescence, Social psychology

 No presente trabalho, apresentamos uma reflexão acerca da relação entre as

noções de adolescência e de identidade. A partir da visão da Psicologia Social Crítica,

discutiremos esses dois conceitos, dando ênfase para os pontos de interseção entre

eles. De forma distinta das leituras tradicionais, buscaremos abordar esses dois

conceitos a partir de concepções políticas e históricas, evitando e problematizando

tentativas de pensar a identidade e a adolescência como conceitos universais e a-

históricos. Já vimos que essas leituras, ao longo da histórica do pensamento e também

da Psicologia, culminaram em práticas excludentes e de privilégio para determinados

grupos sociais (BOCK, 2001; CAMINO, 2000).

Destacamos também a importância desses dois conceitos para a psicologia

social que vem construindo teorias e metodologias de atuação fundamentadas em

distintas noções acerca da identidade e da adolescência. Não falaremos aqui, como

tradicionalmente se tem falado, da especificidade da crise de identidade adolescente,

mas de como algumas noções acerca da identidade podem nos auxiliar em uma

(re)leitura acerca da adolescência.

MAS AFINAL, O QUE É IDENTIDADE?

A noção de identidade está presente em várias abordagens entre as teorias

psicológicas, sociológicas e antropológicas e em nossa reflexão, trabalharemos com as

perspectivas psicossociais e políticas de tal conceito. As diversas abordagens sobre o

conceito se fundamentam em perspectivas epistemológicas mais amplas que exigirão a

discussão acerca das concepções de sujeito e conhecimento que dão origem a essas

diversas abordagens.

Na abordagem tradicional da identidade e self na Psicologia, as orientações que

mais se destacam tem sido a biologicista, internalista, fenomenológica e narrativa,
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sendo que esta concepção se apresenta como crítica às demais (IÑIGUEZ, 2001).

Essas concepções tentaram, ao longo da história do pensamento, explicar de formas

diferenciadas, o fenômeno da identidade. Para as versões biologicistas o elemento

fundamental é a importância dada ao corpo, à sua natureza biológica no que se refere

à explicação da identidade. De acordo com esse ponto de vista, toda experiência

psicológica tem seu fundamento na biologia corporal sendo que neurônios, genes,

bioquímicas corporais têm um forte caráter causal na formação não só da

personalidade e do caráter, mas também na experiência individual de ser pessoa

(EYSENK, 1960). Essas abordagens têm recebido diversas críticas principalmente no

que se refere ao caráter controlador e discriminatório que apresentam. Um exemplo

dessa abordagem está no livro The Bell Curve (HERRNSTEIN y MURRAY, 1994) que

chegou a conclusões, através de testes de Q.I., de que os grupos humanos de raça

branca possuem inteligência superior a grupos de raça negra e amarela e procurou

explicar que essas diferenças se referem a um conjunto de fatores genéticos,

diferentes entre essas raças.

Quanto ás perspectivas internalistas e algumas perspectivas fenomenológicas,

estas não atribuem à estrutura biológica a razão da experiência identitária, mas

colocam na noção de interioridade das pessoas as causas do seu comportamento e de

sua experiência como sujeitos. Em várias abordagens fundamentadas nesse

argumento, as respostas encontradas para a pergunta “quem sou eu?” se baseiam em

uma espécie de “núcleo duro”, fixo, universal que constitui os sujeitos.

As perspectivas narrativas são aquelas que mais enfatizam a importância da

linguagem na constituição da identidade. É através dela que podemos interpretar

aquilo que somos, gerar uma certa imagem de nós mesmos e dos outros e comunicá-

la ao nosso contexto social. A natureza simbólica da linguagem permite ainda, que

essa representação constitua uma subjetividade de caráter simbólico específica dos

seres humanos. Os processos de constituição da própria identidade comportam, assim,

conotações e valorações sociais, contendo, dessa maneira, a marca dos processos

sociais que os geram.

Algumas dessas concepções acima mencionadas fazem parte do que Santos

(2003), chamou de paradigma dominante. Tal paradigma é marcado por um modelo

de racionalidade que cabe à ciência moderna, constituindo-se a partir da revolução

científica do século XVI e que foi desenvolvido nos séculos seguintes principalmente no

domínio das ciências naturais. No final do século XVIII, mas principalmente no século

XIX se estenderá às ciências sociais emergentes.
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As características do paradigma dominante são as seguintes:

1. Nesse paradigma, a racionalidade científica, além de ser global é também

totalitária, já que chama de racional somente as formas de conhecimento

pautadas em seus princípios epistemológicos e suas regras metodológicas;

2. Se baseia na total separação entre natureza e ser humano sendo que este,

através da ciência pode ser “o senhor e o possuidor da natureza”.

3. O conhecimento se constitui tendo como base o pensamento lógico-

matemático. É um conhecimento causal que aspira à formulação de leis, à luz

de regularidades observadas, com vista a prever o comportamento futuro dos

fenômenos.

4. As leis da natureza devem ser descobertas e possuem caráter universal;

5. O sujeito é um sujeito centrado (HALL, 1999).

Sobre esse último aspecto, a idéia de um sujeito da modernidade que separado

do mundo, com características universais e que através do método científico, pode

alcançar as verdadeiras leis da natureza, fundamentou várias das concepções

psicológicas acerca da identidade e também da adolescência. Assim, falar de

identidade e adolescência, nesse paradigma, é falar de algo universal, separado do

mundo e da natureza, uma essência que independente de qualquer contexto ou tempo,

e que estaria submetido às mesmas e constantes leis – as leis da natureza.

Esse modelo de racionalidade tão marcado pela descoberta de leis através do

método científico definiu também a diferença como não racionalidade. O que as críticas

ao paradigma dominante, que foram se fortalecendo a partir da metade do século XX,

vão denunciar, é que como diz Silva (2000), onde há tentativas de diferenciação entre

identidade (tudo que engloba a racionalidade) e diferença (o não racional), está

presente um exercício de poder.

No campo da psicologia encontramos, ao longo da história dessa disciplina, essa

influência quando detectamos um contínuo exercício de patologizar a diferença,

através das noções de normalidade e doença ou através da definição do

desenvolvimento normal e anormal dos seres humanos. Nessas perspectivas, a noção

de desenvolvimento que está presente é uma perspectiva evolucionista, pautada em

uma idéia de progresso, onde o ponto final desse desenvolvimento seria um estado

pré-determinado. Assim, de forma linear, indivíduos deveriam seguir um “script da

normalidade ou da racionalidade” e chegar ao “topo da maturidade”. A adolescência

seria também fruto dessas relações.
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Mas dentro da psicologia e também da psicologia social encontramos teorias

que buscaram uma compreensão do self/identidade de forma diferenciada, baseados

na desconstrução da noção de sujeito centrado.

O SELF/IDENTIDADE COMO PROCESSO SOCIAL

G.H. Mead, através da sua teoria do self, desconstruiu, em grande medida, as

concepções radicalmente biologicistas e internalistas a respeito da identidade/self.

Mead passou grande parte da sua trajetória tentando resolver a antítese proposta por

Wundt: o problema da mente e da consciência individual em relação ao mundo e à

sociedade (FARR, 1996). Mead demonstrou a natureza dialética da relação entre

indivíduo e sociedade, concluindo que a individualização é o resultado da socialização e

não sua antítese.

Em “Espiritu, persona y sociedad” (1934), Mead descreve como a mente e o self

emergem do processo social. A psicologia individual, para Mead, só pode ser

compreendida como um processo social, sendo este anterior ao processo da

experiência individual. Para o autor, a linguagem consiste na comunicação através de

símbolos que envolvem significados e se da, necessariamente, através da interação

entre indivíduos, em uma tríplice relação: 1) o gesto inicial de um indivíduo; 2) a

reação de um outro indivíduo a esse gesto e 3) o resultado da ação iniciada pelo

primeiro gesto ou complementação do ato social dado. Esse processo permite também,

que os indivíduos ou atores, a partir da sua experiência, possam antecipar as reações

dos outros e ajustar suas ações de acordo. O que possibilita esse processo é a

consciência do significado, o pensamento.

A linguagem é um mecanismo que possibilita a adaptação mútua, dentro de um

ato social, pois exige que cada indivíduo, na relação, adote para si próprio, as atitudes

do outro. É essa noção de linguagem que está na base da teoria de Mead sobre a

mente e o self, pois o autor considera que, ao contrário de Wundt, a mente é um

produto da linguagem. Assim, a mente deixa de ser uma substância localizada em

algum campo transcendente. Mead se contrapõe ao dualismo mente-corpo e passa a

pensar a mente como resultado da interação social; é através dos atos sociais de

comunicação que o indivíduo é capaz de significar os seus atos e pertencimento no

mundo. Mead dirá que o organismo fisiológico é necessário, mas não suficiente para

compreender a mente (MEAD, 1982).

O self, como a mente, emerge socialmente. Mead destaca que o self é produto

da interação social e não está dado a priori, por condições lógicas ou biológicas. O
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autor dirá que o self não é dado inicialmente, no nascimento, mas emerge como fruto

de um processo de experiência e ação social, isto é, a partir das relações com um todo

e outros indivíduos dentro desse processo (MEAD, 1982:167).

O self, para Mead, é um processo reflexivo. O self é um objeto para si mesmo,

isto é, ele pode ser ao mesmo tempo sujeito e objeto. Mas Mead pergunta: Como pode

um indivíduo, sair de si (experiencialmente) e converter-se em objeto de si mesmo? O

autor encontrará a solução recorrendo ao processo da atividade social no qual a pessoa

ou o indivíduo está implicado. Assim, o indivíduo se coloca a si mesmo como objeto,

através dos pontos de vista particulares dos outros membros do grupo social e do

ponto de vista generalizado desse grupo, enquanto todo ao qual pertence. 

O emprego dos gestos e a capacidade de pensar (MEAD,1982) é o que

possibilita, em última instância, ao ser humano adotar o papel do outro para regular a

sua própria conduta (FERREIRA, 1999:79). A noção de outro generalizado será de

fundamental importância para compreensão da teoria do self de Mead. Segundo o

autor, o outro generalizado corresponde à comunidade ou grupo social organizado do

qual o indivíduo faz parte. A atitude do outro generalizado, é a atitude de toda a

comunidade e é o que proporciona ao indivíduo, a sua unidade de pessoa. Ele nos dá o

exemplo de um time de futebol, onde a equipe seria o outro generalizado, pois

intervém, como processo organizado ou atividade social, na experiência de qualquer

um dos seus membros (MEAD, 1982:184). O outro generalizado é uma espécie de

instrumento de controle social introjetado pelo self, que, por sua vez, reflete a

formulação abstrata da comunidade ou sociedade a qual pertence o indivíduo

(FERREIRA, 1999). Mead escreve: “Una persona es una personalidad porque pertenece

a una comunidad, porque incorpora las instituciones de dicha comunidad a su propia

conducta” (MEAD, 1982:191).

Em Mead, o self não é uma unidade. Nos referimos a isso anteriormente quando

apresentamos o self como sujeito e objeto de si mesmo. Tal “divisão”  é apresentada

por Mead através das noções de eu e mim. Assim, o self-sujeito é o eu e o self-objeto

seria o mim. Para Mead, o eu é a reação do organismo às atitudes dos demais e o mim

é a série de atitudes organizadas dos outros, adotadas por cada um. As atitudes dos

outros constitui o mim organizado e a  reação a elas se dá através do eu (MEAD,

1982). Dessa forma, Mead delega ao eu, um papel essencialmente de agente, que

desempenha suas atividades na imediaticidade do presente e reage às atitudes dos

outros no “aqui e agora”. Já o mim, representa uma espécie de recordação das

atitudes do eu, bem como a série de atitudes organizadas dos outros, adotadas pelo
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self. Nesse sentido, o mim está interrelacionado com as influências e conseqüências

sociais da ação do eu. O mim está ligado com a cultura internalizada, com a memória

e com todos aqueles valores que de uma maneira geral estão ligados à sociedade. O

mim é composto pela internalização ou incorporação do outro generalizado. Eu e mim

estão em constante “diálogo” e o resultado desse “diálogo” é a ação. No quadro abaixo

tentamos sintetizar algumas características do eu e do mim:

EU MIM

Self-sujeito Self-objeto

Presente; aqui e agora Passado e futuro

Ação, Reação Recordação

Incerteza; imprevisível Atitudes organizadas; previsibilidade

Sensação de liberdade; iniciativa Organização definida da comunidade

Embora façamos a distinção entre eu e mim, essas instâncias do self não estão

separadas e tal noção de self rompe com a concepção moderna de conhecimento que

explica a construção do mesmo e a relação entre indivíduo e sociedade através da

relação entre sujeito e objeto (S � O). A partir da teoria do self, a noção de sujeito

como mero observador será criticada, surgindo a valorização de seu papel como ator;

como alguém que é sujeito e objeto na sua relação com o mundo, a partir de uma

relação dialética. Esse posicionamento rompe com os dualismos cartesianos entre

mente e corpo; entre self e mundo.

Com as noções de self (eu e mim), outro generalizado e sua teoria dos gestos e

da linguagem, Mead apresenta uma teoria que sustenta a noção psicossocial acerca da

identidade. Para Iñiguez,

A inclusão desses conceitos constitui uma importante

transformação na idéia de identidade/ self, pois a desessencializa,

a descentra, a retira literalmente do interior dos indivíduos

porque desenha as relações como algo constitutivo da mesma e a

converte em um produto que emerge delas. Uma identidade/ self

ou outras dependem estritamente do contexto interacional e do

significado que tem para o indivíduo. (IÑIGUEZ, 2001:216).
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Sabemos que a relação entre indivíduo e sociedade é uma discussão

fundamental para a psicologia social. Vimos que Mead (e não somente ele)

compreenderão a relação entre indivíduo e mundo de forma a valorizar mais a relação

entre ambos, sendo um dependente do outro, através de uma constante relação

dialética.

O SELF/IDENTIDADE COMO METAMORFOSE

Ciampa (1987) também abordará a identidade como um movimento dialético.

Ele apresenta a mesma como metamorfose e enfatiza a ação envolvida no processo de

identidade em detrimento da essência ou da substância da mesma. Ele apresenta a

questão da identidade como estando presente no cotidiano não somente da reflexão de

psicólogos, antropólogos, sociólogos e pedagogos, mas faz parte da experiência

cotidiana de todos nós. A pergunta que corresponde à problemática da identidade é

“quem sou eu?” e os primeiros elementos presentes na resposta a essa pergunta

apontam descrição de uma personagem (CIAMPA, 1984). Essa personagem é descrita

a partir de uma narrativa, surge em um discurso. O autor avança a discussão fazendo

a seguinte pergunta:

Se você é a personagem de uma história, quem é o autor dessa

história? Se nas histórias da vida real não existe o autor da

história, será que não são todas as personagens que montam a

história? Todos nós - eu e você, as pessoas com quem

convivemos, somos as personagens de uma história que nós

mesmos criamos, fazendo-nos autores e personagens ao mesmo

tempo. (...) poderíamos afirmar que há uma autoria coletiva da

história (...) (CIAMPA, 1984:60).

A partir da perspectiva de autor e ator, Ciampa provoca o leitor interrogando se

quando atuamos, a identidade é algo que estava dentro de nós e colocamos “pra fora”

ou se nos tornamos algo que nunca fomos.  O autor responde dizendo que quando se

trata de algo valorizado positivamente, tendemos a dizer que era algo embutido em

nós, “desde sempre”. O mesmo não aconteceria quando o valor é negativo: a

tendência seria reconhecer essas características como embutidas, sim, mas não em si

mesmo e sim no outro (CIAMPA, 1984).
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Ciampa escreve que quando queremos conhecer a identidade de alguém, vamos

em busca de informações necessárias e significativas e tratamos essas informações, ao

recebê-las, como capazes de revelar a realidade. Essa crença guia nossas ações mais

rotineiras. A primeira forma como as informações acerca da identidade de alguém

chegam até nós e através de um substantivo. Responder à questão “quem sou eu?” ou

“quem é você?” nos levam a buscar respostas e informações que muitas vezes se

referem à natureza dessas identidades, como se essas características indicassem uma

substância (CIAMPA, 1984). O autor dirá que quando vamos dando respostas à

pergunta “quem sou eu?” fazemos um movimento de identificação com determinados

grupos e pessoas, crenças e comportamentos e nos diferenciamos de outros. Assim, a

identidade de cada indivíduo é construída pelos diversos grupos dos quais ela faz

parte. Antes de avançar, o autor questiona as formas como os grupos existem

objetivamente e responde:

(...) através das relações que estabelecem seus membros (do

grupo) entre si e com o meio onde vivem, isto é, pela sua prática,

pelo seu agir; (...) agir, trabalhar, fazer, pensar, sentir, etc., já

não são substantivos, mas verbo. Usamos tanto o substantivo que

esquecemos do fato original do agir. (...) Como devemos dizer: o

pecador peca, o desobediente desobedece, o trabalhador

trabalha? Ao dizer assim, estamos pressupondo antes da ação, do

fazer, uma identidade de pecador, de desobediente, de

trabalhador, etc., contudo é pelo agir, pelo fazer, que alguém se

torna algo: ao pecar, pecador; ao desobedecer, desobediente; ao

trabalhar, trabalhador (CIAMPA, 1987:64).

Dessa forma, a identidade é um processo e não o produto, é a

representação/ação e não a essência, a natureza ou a substância. A identidade pode

ser compreendida como o próprio processo de identificação. Assim, a identidade não é

dada, mas vai se dando em um contínuo processo de identificação (CIAMPA, 1987).

No que se refere à representação, quando representamos um determinado

papel, este é um fato social na medida em que o significado do mesmo é

compartilhado por um coletivo. Ciampa utiliza o exemplo de ser pai. O pai se identifica

(e é identificado) como tal por se encontrar na situação equivalente de outros pais

(afinal, ele também é filho de um pai). Se ele é pai e a mesmice de si está assegurada,
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sua identidade de pai está constituída permanentemente; de fato ele se tornou pai e

assim permanecerá enquanto reconhecer e for reconhecida essa identidade, ou seja,

enquanto ela estiver sendo re-posta cotidianamente. Mas esse pai é também filho.

Ciampa escreve: “dessa forma, cada posição minha me determina, fazendo com que

minha existência concreta seja a unidade da multiplicidade, que se realiza pelo

desenvolvimento dessas determinações” (1984:67). Identidade é, por fim, história;

não há personagens fora de uma história e nem uma história sem personagens. Se por

um lado a identidade reflete a estrutura social, ao mesmo tempo que rege sobre ela,

conservando-a ou a transformando.

A EMANCIPAÇÃO DO SUJEITO

A partir de meados do século XX, mas com mais força a partir dos anos 70,

uma nova e diferente forma de fazer psicologia começa a ser construída e passa a

exigir uma melhor definição e delimitação. Escreve Montero:

A la vez se rompían fronteras, se creaban nuevos métodos y

técnicas partiendo de las formas menos tradicionales de actuar e

investigar, de explicar, a sabiendas de que los conceptos de los

que nos servíamos, muchas veces eran insuficientes, inadecuados

y sobre todo, que estábamos ante situaciones novedosas para las

cuales aún no teníamos nociones claras (MONTERO, 2002: 72).

Fundamentados na noção de que a experiência e a reflexão sobre a mesma

produzem saber e o saber gera novas construções, a psicologia social na América

Latina começa a se consolidar. Assim, no final da década de 70 inicio dos 80 o método

aparece com mais clareza; a partir dos anos 80 a teoria se desenvolve bastante. O

modelo construído durante todo esse tempo é apresentado, segundo Montero, em

cinco frentes: 1) O caráter do conhecimento produzido; 2) a natureza do sujeito do

conhecimento; 3) a natureza da relação entre pesquisadores/ interventores e os

sujeitos das comunidades onde é realizada a intervenção; considerados sujeitos e

objetos de conhecimento e ação; 4) o método utilizado para produzir conhecimento; 5)

a autoria e propriedade do conhecimento produzido.

Não vamos nos deter na apresentação de cada um desses aspectos, mas

gostaríamos somente de dar um destaque: a relação sujeito – objeto ou indivíduo –

mundo. O pressuposto aqui colocado é a de que entre sujeito e objeto não há
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distância, isto é, não se tratam de entidades separadas e independentes, ambos são

considerados como formando parte de uma mesma dimensão em uma relação de

mútua influência. Para Montero, o sujeito constrói uma realidade que ao mesmo tempo

que o transforma, o delimita e o impulsiona. Ambos – sujeito e realidade - estão sendo

construídos e desconstruídos continuamente, em um processo dinâmico, sempre em

movimento e essa construção é social.

Nessa perspectiva, gerar símbolos e ações não é nunca produto de um indivíduo

isolado, mas de uma coletividade e das múltiplas interações que ocorrem nela. A ação

individual existe, mas está submetida a receber respostas sociais e localizar-se dentro

de parâmetros históricos, culturais e grupais.

Lane (1984) denuncia que a concepção dualista do ser humano não conseguia

explicar o aspecto criativo e transformador dos seres humanos. Para isso era

necessária uma nova dimensão espaço-temporal para se apreender o indivíduo,

segundo a autora, como um ser concreto, como manifestação de uma totalidade

histórico-social.

Martín-Baró denunciará que as pesquisas psicológicas baseadas na concepção

de um sujeito neutro, universal e externo terminam por reproduzir o contexto dado e

portando acabam por defender os interesses das classes dominantes contribuindo

muito mais para a manutenção do status quo do que para sua transformação. A

tradição da psicologia seria, para Martín-Baró, a de categorizar, patologizar e

objetificar determinados grupos dentro da sociedade, em especial as classes

trabalhadoras. Assim, buscará, através da psicologia, instituir uma prática libertadora;

uma psicologia que tenha como prioridade considerar as experiências dos oprimidos,

suas necessidades e também seus objetivos. Buscará desenvolver seus estudos,

baseado em conceitos da psicologia social como ideologia, comunidade e identidade.

Para Furtado (2000), a psicologia de Martín-Baró tem duas dimensões

fundamentais: a do fazer e a da identidade. Sobre o fazer, vejamos o que o autor

espanhol escreve:

El ideal no consigue en buscar la asepsia a toda costa, cuanto en

tratar de adecuar el propio quehacer científico a los valores por

los que uno opta en la vida...Es posible que algún psicólogo social

opte por ponerse al servicio de orden establecido, ya sea por

interés de clase, por convicción o simplemente por interés

personal. Sin embargo, la opción por la postura opuesta queda
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abierta, y no sólo al nivel de las intenciones subjetivas o de las

aplicaciones prácticas, sino también de la configuración misma del

saber y hacer científico (MARTÍN-BARÓ, 1985: 45-46).

A dimensão da identidade aparece como resultado dessa ação.

As visões acima apresentadas permitem um rompimento com vários aspectos

do paradigma tradicional e nos levam a algumas conclusões: 1) o self/ identidade está

situado sócio-historicamente; 2) o self/ identidade é uma construção social; 3) o self/

identidade é relacional, múltiplo e textual; 3) faz-se necessária a desnaturalização das

identidades binárias baseadas na dicotomia entre identidade e diferença.

São essas conclusões acima apontadas que nortearão a nossa reflexão crítica

acerca da adolescência. As reflexões realizadas nos dão elementos suficientes para

fazer uma leitura crítica acerca da adolescência: dessencializada, descentralizada e

localizada historicamente.

ADOLESCÊNCIA OU ADOLESCÊNCIAS?

Se a noção tradicional de identidade recebeu críticas por sua intenção

universalista, neutra e a-histórica, o mesmo aconteceu com a noção de adolescência.

Embora muitas das contribuições que encontramos na literatura insistam em se referir

à adolescência no seu aspecto geral e universal, o que a experiência tem nos mostrado

é que a diversidade de vivências marca esse período de desenvolvimento desse grupo

social. Para Bock,

Torna-se necessário revisitar e rever o conceito porque, em suas

concepções, a psicologia naturalizou a adolescência. Considerou-a

uma fase natural do desenvolvimento, universalizou-a e ocultou,

com esse processo, todo o processo social constitutivo da

adolescência (BOCK, 2004).

A leitura de autores como Erikson (1976), Aberastury (1989) e Knobel (1989) é

fundamental para compreendermos como a adolescência foi se tornando uma

categoria institucionalizada, apresentada como uma fase natural, universal, inerente

ao desenvolvimento humano. Diante disso, bastaria aguardar, que esta fase um dia

chegaria (BOCK, 2004), acompanhada por todos os elementos previstos nas teorias

psicológicas: confusão de papéis, dificuldade para estabelecer a identidade própria,



MAYORGA, C. Identidades e Adolescências: Uma Desconstrução

Pesquisas e Práticas Psicossociais, v. 1, n. 1, São João del-Rei, jun.  2006

13

tendência grupal, deslocalização temporal, atitude social reivindicatória com tendências

anti ou associais de diversa intensidade, contradições sucessivas, variações constantes

do humor, necessidade de intelectualizar e fantasiar, etc.

Se por um lado encontramos teorias que fecham os olhos para o contexto

social, econômico, político e cultural, a prática vem nos ensinando que na formação de

sujeitos autônomos, a constatação, valorização e aceitação da diferença, tendo a ética

como norteadora de nossas ações, possibilita que os jovens se expressem de forma

mais crítica e se sintam menos vulneráveis diante do mundo ao qual pertencem. Sendo

assim, ao desconstruir uma noção única de adolescência, mascarada pela pretensão de

neutralidade, o que encontramos é a presença de uma série de diferenças, que foram

tratadas como meras contingências e que em realidade são constitutivas das

identidades de todos nós. Vejam bem: não estamos falando que os indivíduos

adolescentes estão no mundo e são por ele influenciados; estamos apontando para o

fato de que a experiência e as concepções acerca da adolescência são

constitutivamente sociais e históricas.

Isso quer dizer que para a pergunta “o que é a adolescência”, a resposta não se

encontra mais em uma essência “adolescente”, mas nos aspectos históricos do

desenvolvimento dos sujeitos e na constante interação com o outro que define a

adolescência e que é definido por ela. O que é a adolescência nos remete a relações

incluindo as de raça, gênero, classe social, orientação sexual, entre gerações, etc.

Assim, está claro nosso ponto de partida: adolescências. A partir disso, definir

esse período de desenvolvimento do sujeito não se torna mais uma tarefa que implica

em definir regras gerais e universais sobre essa fase da vida, mas apontar algumas

características que podem marcar o período que se definiu como a “etapa entre a

infância e vida adulta”.

Mas além de ser um período marcado pela cronologia, “adolescência consiste na

etapa da vida do indivíduo do período dos 12 aos 18 anos”, este é também um

momento marcado por questões psicossociais, fortemente caracterizadas por

mudanças.

Essa intensidade de mudanças, de transformações leva ao que muitos autores

identificam como crises da adolescência, que, a partir do nosso ponto de vista

significam muito mais momentos de construção e reconstrução da identidade

adolescente do que um momento de não razão, ou não adultez. Afirmamos isso, pois

as visões sobre a adolescência e a juventude vêm sendo marcadas por um olhar

adultocêntrico que muitas vezes define as especificidades da adolescência a partir de
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um lugar de não adulto. Isto é, a adolescência muitas vezes é definida pela ausência

de determinadas características e não de forma positiva.

A adolescência pode ser considerada como uma continuação do

desenvolvimento do sujeito que já vinha acontecendo desde a infância. Assim, na

prática, acreditamos que não seja totalmente possível estipular uma data exata para o

início da adolescência. O que se faz é apresentar alguns pontos característicos desse

momento do desenvolvimento. As sociedades primitivas possuíam ritos de passagem

onde “viver era preciso”, isto é, não havia possibilidade para o acaso. Crianças

passavam por experiências de força e aprendizado social que definiam o seu ingresso

no mundo adulto. A nossa sociedade ocidental destituiu de sentido esses ritos, mas

criou outros, conforme classe social, embora não tenham o mesmo valor simbólico que

anteriormente. Assim, surge um espaço social que é preenchido pelo que se

denominou adolescência. Espaço esse que busca dar conta da transformação e

inserção da criança no mundo adulto, agora não mais de forma exata, precisa

(GONÇALVES; MAYORGA, 2000).

Na cultura brasileira, geralmente são as mudanças biológicas da puberdade, isto

é, o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, que geralmente marcam o

início da adolescência. Mas não é pouco comum encontrarmos jovens que ainda não

desenvolveram caracteres da puberdade, mas que já vivem a sua adolescência. Assim,

definiu-se que a puberdade se refere a mudanças biológicas e adolescência a

mudanças bio-psio-sociais e inclui a etapa da puberdade.

Corzo (1993) se refere às 3 crises vividas no período da adolescência: a crise de

identidade, a crise de autoridade e a crise sexual. Consideramos aqui, crise em um

sentido cíclico, dialético e não no sentido de desequilíbrio, em relação a um equilíbrio

prescrito. Nos referimos a essas fases, mas destacamos que a concepção de

desenvolvimento que embasa nossa reflexão, não é a de um desenvolvimento em

etapas que seguem um curso linear, mas muito mais caracterizadas por um

movimento em espiral, dialético. Falaremos mais disso adiante.

ADULTOCENTRISMO E CRISE

As concepções sobre adolescência presentes no mundo contemporâneo são

fortemente marcadas por uma visão adultocêntrica acerca desses sujeitos, isto é, a

definição e as práticas voltadas para esse público são marcadas por fortes relações de

poder entre adultos e não adultos. Essa visão tem justificado, em determinados

contextos, fortes movimentos de dominação, exploração, abuso e violação de direitos
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de adolescentes e jovens. Quando incluímos outras categorias de análise como gênero,

raça e classe social, essas violações se tornam ainda mais acirradas. Assim,

abordaremos a situação contemporânea acerca da adolescência em analogia com

fenômenos de minoria, minoria psicológica, como teorizou Lewin (1940).

Lewin (1940) afirmará que a existência de grupos minoritários (no nosso caso,

adolescentes) é algo que se mantêm devido à relação com outros grupos sociais

(adultos), em especial as maiorias psicológicas que exercem “força” sobre as minorias

no sentido de manter as barreiras psicológicas que os distinguem. Assim, existe

interesse das maiorias que os grupos minoritários permaneçam na situação de

dependência dos mesmos, sem condições suficientes para autodeterminar-se. Assim, a

adolescência não é o oposto da vida adulta, mas depende da mesma para se constituir.

Goffman (1982), ao discutir sobre identidade e estigma concluiu que uma das

formas da sociedade se organizar é através da categorização das pessoas, definindo os

atributos para cada uma dessas categorias. Essa categorização faz com que estejamos

em vários ambientes sociais e a partir das categorias que nos são apresentadas,

esperamos encontrar nesse ou naquele ambiente, um certo padrão de pessoas, e

acontecimentos. Goffman (1982) dirá que essas categorizações que nos permitem uma

certa organização do mundo são repletas de expectativas normativas. Assim, diante de

um “estranho”, em uma determinada situação, temos “em mente” uma série de idéias

do que ele deveria ser ou como deveria se comportar, se vestir, pensar. Essa

expectativa em relação ao sujeito é o que Goffman (1982) chama de identidade social

virtual e será a referência para comparação da identidade social real que se apresenta

diante de nós.

O adolescente é, em nossa sociedade, um estranho. E diante desse estranho, o

adulto se empenhará em colocar uma série de adjetivos para esses sujeitos:

aborrescentes (críticos e questionadores), em crise, imaturos (biologicamente e

intelectualmente), rebeldes (sem motivos), despreparados (para o trabalho, em alguns

contextos, e também para a vida sexual), fora da realidade (demasiado idealistas,

pensamento mágico), etc. O adolescente é, em nossa sociedade, o não adulto, aquele

que não goza ainda de determinadas qualidades e habilidades e, portanto, privilégios:

racionalidade, centramento, maturidade, capacidade, maturação sexual. A relação de

poder que se estabelece entre adolescentes e adultos é clara e tem conseqüências,

como dito acima, de exploração, dominação e deslegitimação desses sujeitos. Para ser

tratado como igual esse jovem deve assumir e internalizar os valores e práticas do

mundo adulto.
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Mas por que os adultos, nas sociedades contemporâneas, precisaram inventar

para os adolescentes esta passagem tão difícil, este “lugar nenhum” social, esta longa

moratória entre a infância e a maturidade chamada adolescência? (KEHL, 2000)

O argumento de Calligaris (2000) é que a adolescência, nas sociedades do

individualismo e do imperativo da liberdade individual, é o depósito dos sonhos e

desejos frustrados dos próprios adultos.

Se a adolescência é uma patologia, então ela é a patologia dos

desejos de rebeldia reprimidos pelos adultos (CALLIGARIS, 2000,

34).

Maiores do que os ideais de perfeição e felicidade, que não

conseguimos cumprir e projetamos sobre a infância de nossos

filhos, são os ideais de liberdade, transgressão e gozo sem

limites, que projetamos sobre os adolescentes. Com uma

diferença fundamental: se os adultos idolatram e estetizam suas

fantasias do que seja uma infância feliz, eles temem e rejeitam os

obscuros desejos projetados sobre o adolescente (KEHL, 2000)

Os adolescentes são sujeitos com seus corpos em transformação que

evidenciam para os adultos tudo aquilo que eles tiveram que “esquecer” para chegar

ao “topo” da escala do desenvolvimento. Isso, segundo Calligaris (2000) resultaria em

uma crise do próprio adulto que diante dessa situação, reforçaria o lugar de não-adulto

do adolescente. O problema acaba sendo deslocado para o próprio adolescente – é

nele que estão os problemas, os desajustes, a rebeldia. Contudo, estamos apontando

que é nas relações de poder que devemos buscar compreender esses “problemas”.

Afinal, a partir das noções de identidade discutidas acima, pensamos a adolescência

como efeito de uma relação/ação e não como uma substância dada a priori, com

características internas e psicológicas dadas, mas construídas a partir de um olhar

adultocêntrico sobre ele e das respostas dadas pelos jovens a esse tipo de olhar.

 Deste modo, o que o adulto muitas vezes insiste em chamar de crise (no

sentido pejorativo) adolescente é muitas vezes as respostas que esses sujeitos dão a

essa forma de relação que se estabelece com eles. Acreditamos que pensar dessa

maneira, nos permite fazer uma releitura da crise adolescente, incluindo o ponto de

vista dos mesmos.
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A adolescência não é uma fase natural do desenvolvimento humano e sim um

fenômeno cultural que se produz no encontro entre duas linhas de força: do lado dos

adultos, a necessidade de negar às crianças que crescem um espaço entre eles,

reconhecendo-os como adultos jovens; do lado dos adolescentes, o desenvolvimento

de estratégias para forçar este reconhecimento postergado, com todo o seu repertório

exuberante de “esquisitices”, desafios, rebeldias e sofrimento (KEHL, 2000).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da crítica às noções de identidade vistas a partir do paradigma

dominante marcado por concepções universais e a-históricas acerca da subjetividade e

localizando a adolescência como o resultado de uma relação social marcada por

elementos de poder adultocêntricos, culturais e históricos, concluímos que para

explicar as crises de identidade, de autoridade e sexual vividas pelos adolescentes, não

devemos recorrer à idéia de uma fase natural descrita pelas teorias psicológicas que

insistem em apresentar a adolescência como uma fase prevista no desenvolvimento

humano e que “vai passar”.  A partir desse ponto de vista, as situações de exploração

e violação de direitos constatadas no mundo contemporâneo não encontram sua

explicação em características inerentes aos adolescentes. A delinqüência, a

criminalidade, a gravidez na adolescência, a vulnerabilidade a doenças sexualmente

transmissíveis, o alto índice de evasão escolar em determinados contextos não são o

resultado direto da manifestação de características previstas na adolescência, mas

resultado das formas de relação que estabelecemos com esses sujeitos colocando-os

nesse “lugar nenhum” e que faz com os adolescentes lutem de todas as formas contra

a invisibilidade.
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