O crescimento enquanto Pessoa
“Cada ser tem uma maneira própria de evoluir.” M. Debesse.
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Existem dois momentos no crescimento do indivíduo, um caracterizado pela revolta e
uma ofensiva geral contra o meio familiar e a autoridade, mas ambas desordenadas e
incoerentes; trata-se de uma fase anárquica, no decurso da qual, esforçando-se por
quebrar os entraves que os ligam à infância, os jovens procuram afirmar-se na
negação dos valores e das ideias recebidas, proclamam um não conformismo
agressivo, ruidoso e provocador. Outro é caracterizado por uma crise que se organiza
em profundidade; assim como em toda a revolução, a um período de perturbação da
ordem estabelecida, segue-se um período de acalmia que preludia uma nova ordem,
também sobrevém, geralmente a partir dos dezasseis anos, um tempo de reflexão e
de aprofundamento. É evidente que o jovem não esperou até então, para se interrogar
e reflectir sobre si mesmo; contudo, intensifica-se agora este trabalho de introspecção
e de aprofundamento; em vez de se procurar, de maneira desordenada, no exterior, o
Eu descobre-se a partir do interior, numa percepção aguda e voluntária de si mesmo e
exalta-se no segredo da sua consciência: «Culto do Eu», segundo Debesse.
Nas últimas décadas assistiu-se sucessivamente à proliferação dos grupos de
delinquentes, à contestação violenta, à extensão fulminante do uso das novas drogas
e dos gangs urbanos entre os indivíduos. A nossa sociedade encontra-se perante uma
exasperação, sem precedente, daquilo a que se convencionou chamar a crise da
juventude.
Consternada, a sociedade descobriu a nova e inquietante face de uma juventude que
em nada correspondia à imagem tradicional que dela se fazia. A maior parte das obras
consagradas à adolescência envelheceram de repente, e muitas das que lhes
sucederam tiveram a mesma sorte, porque não compreenderam, para além da
diversidade dos comportamentos e do grande número de factores em causa, os
processos fundamentais e os aspectos específicos da adolescência.
O agravamento do que se pode chamar a dissidência adolescente mostrou até que
ponto a evolução dos adolescentes se liga com a da sociedade na qual eles vivem. É
a sociedade que determina o modo de passagem à idade adulta, segreda as formas
de revolta da sua juventude. Este modo de passagem, estas revoltas tendem, no
tempo dos mass media e numa civilização industrial e tecnocrática, também ela em
estado de crise e de mudança, a modificar-se cada vez mais rapidamente e, a par
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disso, a revestir-se cada vez mais, de um carácter colectivo. Além disso, se a
adolescência é, por excelência, a idade da oposição contra o meio e a ordem
estabelecida, nunca, como hoje, essa oposição tomou a forma de uma recusa tão
completa – resposta ao domínio cada vez mais totalitário da sociedade sobre o
indivíduo – e, devo acrescentar, tão deliberada e consciente.
Politizados e sensibilizados aos problemas sociais, um número crescente de jovens
voltam as costas a uma sociedade que já não querem, rompem com os seus valores e
os seus tabus, quer porque tentam reencontrar modos primitivos de viver, uma idade
de ouro perdida em que o homem vivia em comunidade numa espécie de grande festa
fraterna sem trabalhar e sem preocupar com o amanhã, quer porque tentam evasões
mais rápidas por meio dos estupefacientes, quer ainda porque enfrentam, pela
violência, a ordem estabelecida.

