DO CONFRONTO AO
ENCONTRO DE GERAÇÕES

Crônica do Saber
Cada fase de vida tem seus aspectos
positivos e limitações.

por L eo F raiman

S

er adolescente hoje realmente não é fácil. De um lado, existe
uma propaganda crescente que incita os familiares – e aqui
entram pais, tios e avós –, a mimá-los, a tratá-los como pequenos reis. Na outra ponta, existem os jovens abandonados, cujos

pais, com intuito de proporcionar bens materiais, os deixam nas mãos de
terapeutas, de babás e de motoristas.
Impulsividade e uma inquietude diante do que não é certo e que não lhes
convêm são traços naturais da adolescência. Assim, é tão errado dizer que
o jovem é um “aborrecente”, quanto seria este se dirigir aos seus pais, ou
mesmo aos seus professores, dizendo que este é um “adultochato”.
Nessa moda de tentar categorizar as gerações, a tal turma Y é aquela que
não aceita regras, que é impulsiva e que não tem tempo para nada. Ora,
quem pertence a esta geração? Só os adolescentes? Mas vemos muitos
adultos com esse comportamento.
Não faz mais sentido pensarmos que os fatores associados à geração Y
são apenas encontrados nos jovens. A vontade de inovar, de pertencer, de
ter significado e de conciliar o trabalho com uma boa qualidade de vida
podem ser expressos por gente de espírito jovem.
Cada fase de vida tem seus aspectos positivos e limitações. É preciso que
nós, educadores, saibamos validar aquilo que a adolescência tem de mais
brilhante, na sua força, na sua garra, na sua energia, na sua vontade de
vencer o mundo.
É só quando resgatarmos o contato com nossa própria humanidade, com
nossas próprias contradições, que poderemos entrar em contato efetivo
com uma fase que é paradoxal em si, em que se sente criança e adulto,
em que se quer crescer e ficar como é, em que se sonha com um mundo

•

adulto, mas repleto de vontade de se desenvolver.
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