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Introdução 
Este trabalho aborda relações entre as formas como educadores definem a idade da vida chamada adolescência e propõem metas  educacionais para a escolarização dessa fase. Opto por introduzir o tema partindo de um conjunto de indagações e reflexões que foram geradas em mim através da leitura e análise de uma citação apresentada por Arthur Schopenhauer no capítulo VI “Das diferentes idades da vida” na obra “Aforismos para a Sabedoria na Vida” Textos traduzidos do original Aphorismen Zur  Lebensweisheit ,no Brasil, por Genésio de Almeida Moura, do Instituto Brasileiro de Filosofia, em 1956. : 
“Qui n’a pas l’esprit de son âge,
De son âge a tout le malheur”.
(Quem não tem o espírito de sua idade, dela terá todas as desventuras).
A leitura dessa citação e do capítulo acima indicado, associada ao conhecimento que construí como professora, orientadora educacional e psicóloga no contato direto com discursos e práticas direcionados a adolescentes em processos de escolarização, suscitou em mim as seguintes indagações: Ter o espírito de sua idade significa aquiescer às mudanças fisiológicas trazidas pela passagem do tempo e comportar-se e agir em consonância com as mesmas? Ter o espírito de sua idade significa aquiescer às representações e formatações que diferentes sociedades e culturas, em diferentes tempos históricos, erigiram sobre as idades da vida e agir em consonância com as mesmas? 
Ao pensarmos nas idades da vida como tempos caracterizados por especificidades em função de múltiplas determinações, podemos nos indagar se nas demais espécies, além da humana, é possível se falar em idades da vida e em ter o espírito dessas idades. Por me propor trabalhar analogicamente, selecionei, para levar adiante o raciocínio, uma espécie qualquer: os bovinos. Todos eles foram bezerros e garrotes tendo vivenciado, em suas trajetórias, passagens de uma condição a outra em função da maturação orgânica: ser bezerro é diferente de ser boi porque o organismo está em plena atividade de desenvolvimento e amadurecimento orgânico e porque o bezerro está em relação próxima e imediata com a fêmea que o gestou, para efeito de alimentação e de aprendizados vitais. Não há, porém, como um bezerro ter o espírito de sua idade porque ele não se pensa como tal, assim como não se pensará garrote ou boi: apenas vive nessas três condições. Nesse sentido, o comum entre o reino dos homens e dos bovinos em termos de idades da vida se refere ao fato de que em ambos a primeira idade da vida (criança - bezerro) é marcada pelos atributos de ser a condição vivencial primeira, ser o tempo da fragilidade orgânica e da necessidade vital do outro; em ambos a segunda idade (adolescente - garrote) é marcada pelos atributos de ter um passado atrás de si, ter sido alvo de maternagem suficiente para ter sobrevivido, e ter, como meta maior, amadurecer para alcançar a condição final e funcional daquela espécie. Há no plano funcional do desenvolvimento do garrote e do adolescente tornarem-se, respectivamente, boi e adulto e, enquanto isso não ocorre, ambos vivem um interregno. Porém, na espécie humana esse interregno foi dotado de significações para além daquelas dadas pela pele, pela forma, pelas funções, pois há tarefas a serem realizadas em cada idade e empreendimentos a serem feitos e vividos em conformidade com o contexto Contexto é empregado neste artigo na acepção proposta por Cohen e Siegel (1991, p.18 ), citados por Lordelo (2002:11, 12), sendo que contexto “ inclui a consideração das pessoas (vistas como ativas, construtivas, processadoras de informação, contendo uma história passada e um conjunto atual de agendas, objetivos, expectativas etc.), imersas em relacionamentos sociais (proximais e distais) e dentro de um ambiente físico (oferecendo oportunidades e limitações), todos eles se desenvolvendo no tempo”.   . Nas demais espécies há apenas desafios a serem vencidos em cada idade e estes são postos pelas intempéries das estações, pelos agrupamentos da espécie, pelos rituais de acasalamento, pela procura de alimento, abrigo e proteção. Os bovinos em sua segunda condição são apenas garrotes e para esses não se colocam tarefas vinculadas a valores e ideais porque a única tarefa é sobreviver e usufruir da sobrevivência a partir do atendimento às necessidades vitais. E os humanos, na segunda condição, o que são? Adolescentes e esse termo, mesmo equivalendo à segunda idade dos bois (garrotes) por expressar condição de passagem rumo à forma final, dela se afasta por não ser processo pré-direcionado pelo código genético. O que é típico no humano – criar metas e ideais a serem seguidos pelas novas gerações - é atípico no não humano pois o peso do código genético nas demais espécies é força decisiva para o conjunto de comportamentos manifestos, excetuando-se os animais domésticos que passam por processos de certo tipo de “adestramento socializador”. As novas gerações das demais espécies afora a humana não têm de realizar escolhas entre uma multiplicidade de caminhos que vislumbram ao seu redor e nem são atravessadas por diferentes processos de socialização, repletos, muitas vezes, de contradições sendo que só os filhotes humanos são depositários de desejos, esperanças e preocupações por parte dos educadores. E no interregno – adolescência - preocupam tanto pais quanto educadores em geral, políticos, psicólogos, médicos, assistentes sociais, juristas, religiosos a ponto desses conjecturarem diferentes propostas para faze-los atingir a forma final, correspondendo aos valores e ideais de homem daquele tempo. O tempo pede guerreiros, atletas, poetas, missionários, homens da lei, traficantes, usuários, consumidores, pais e mães, maridos e mulheres, cientistas, médicos, motoristas ou outras coisas? Esses pedidos dos tempos (que são pedidos dos homens esses tempos) irão direcionar o modo de se propor metas para esses seres em formação ou em situação de passagem; seres que adolescem. 
Nós, humanos, diferentemente das demais espécies podemos abdicar de algumas injunções da nossa biologia e ainda transitar pelas múltiplas injunções da nossa psicologia e sociologia, ou seja, das formações sociais e culturais que geram formas individuais e coletivas de pensar, sentir, reagir, perceber e interagir, a partir de uma miríade de tecituras possíveis que nos levam para lugares diferentes. O desafio maior para nossa espécie é saber como nos educarmos para educar bem nossos adolescentes nos aproximando o mais possível da inteireza dos bovinos que cumprem, com tranqüilidade e acerto, suas destinações e nem por um momento imputam a culpa das desordens vividas aos modos de ser de seus garrotes como se eles fossem a perdição daquela espécie. O desafio é saber como e para que educar seres humanos em seus tempos definidos como interregnos ou adolescência? Para que cheguem na melhor forma final? Qual a melhor forma final para os humanos se há diferentes contextos? Como ajudar adolescentes em situação de travessia a desincumbirem-se das tarefas de desenvolvimento que nós adultos lhes atribuímos, levando em consideração seus contextos e considerando que, em conformidade com LORDELO (2002: 14, 15),“há ampla variação de época e lugar em termos de bons resultados desenvolvimentais, pois os mesmos se fazem dentro de contextos diferentes e esses, por sua vez, apresentam valores desejáveis em graus variáveis?” Como avaliar, em diferentes contextos, a força e impacto das idéias sobre idades da vida e, particularmente sobre a adolescência, no conjunto de ideais e metas educativos através da escolarização? 

Problema e metodologia
Em busca de indícios para compreender melhor as relações entre as teorizações sobre adolescência, elaboração de metas e ideais educativos e a recorrência à ciência psicológica com seus estudos sobre desenvolvimento humano, realizei uma pesquisa em discursos que abordavam o tema educação da adolescência, tendo optado por usar como fonte a RBEP (Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos), no período de 1944 a 1949. O recorte temporal justifica-se pelo fato dessa ter sido a década inicial da expansão do ensino secundário público no Brasil, o que gerou grande preocupação com a destinação a ser dada à adolescência “escolarizável” e, conseqüentemente, fomentou a necessidade de se constituir uma Pedagogia adaptada ao desenvolvimento da Adolescência. Outra justificativa da escolha pelo recorte está ligada ao fato de que nesse período a profissão de psicólogo não havia sido regulamentada sendo, porém era intensa a circulação de idéias psicológicas através daqueles que atuavam no campo educacional, conforme nos confirma todas as biografias arroladas no Dicionário Biográfico da Psicologia no Brasil O Dicionário foi “pensado como “forma de registrar a contribuição de profissionais, pensadores e pesquisadores à construção da área da psicologia no Brasil, no período anterior à criação dos cursos universitários e à institucionalização da profissão do psicólogo”. (CAMPOS, 2001, p.5),  . A escolha da RBEP como fonte privilegiada deve-se ao fato da mesma ser revista oficial do Ministério da Educação, com ampla circulação no período em foco e que se propunha atuar na “formação de uma esclarecida mentalidade pública em matéria educacional” sendo, portanto, publicação comprometida com diferentes setores da vida sócio-econômica e cultural do país como um todo. Considerei também a periodicidade e regularidade da publicação, sendo 1944 a data de lançamento do primeiro número. Em face a diversidade dos objetivos da publicação, a mesma se revelou fonte apropriada para uma investigação sobre a elaboração de metas e ideais educacionais para a escolarização da adolescência e o significado e impacto das teorizações oriundas na Psicologia da Adolescência nessa elaboração. Trabalhei em um corpus constituído por 36 artigos extraídos da RBEP (Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos), publicados entre 1944 e 1949, tendo como critério de seleção a presença, nos títulos, de qualquer uma das categorias: adolescência/adolescente, educação da adolescência, educação secundária, problemas da adolescência, juventude/juvenil. 
Orientada por princípios da análise de conteúdo,
 Análise de conteúdo entendida neste trabalho em conformidade com BARDIN (2004) como um “um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens”. (1977/2004, p. 37)
 após leitura flutuante de todos os artigos, defini as direções do levantamento a ser feito na perspectiva das análises lexical e temática. Na análise lexical procedi à contagem das ocorrências da categoria adolescência e correlatas em cada ano do período estudado (1944 - 1949) e na análise temática procedi à identificação de três temas que foram as chaves centrais da leitura dos 36 artigos: 1a. definições e caracterizações da adolescência como idade da vida; 2a. as idéias psicológicas presentes nessas teorizações; 3a. metas e ideais educacionais para a educação e escolarização. Uma hipótese estabelecida na pré-análise, durante a leitura flutuante, foi de que os autores que recorriam explicitamente à Psicologia da adolescência dariam um encaminhamento diferente aos seus discursos em relação aos autores que recorriam implicitamente ou não recorriam de forma alguma às idéias psicológicas.  A hipótese foi sendo confirmada na medida em que fiz a exploração do material selecionado, o que me permite apresentar os resultados, discuti-los e elaborar algumas conclusões. 

Resultados e discussão
Antes de apresentar e discutir o conjunto de definições e caracterizações da adolescência que foi construído na leitura e análise dos artigos da RBEP considero pertinente esclarecer ao leitor o problema das nomenclaturas em curso no período estudado. Conviveram nos textos e, muitas vezes, no mesmo texto, de forma indiferenciada, as seguintes nomenclaturas, utilizadas para se referir aos sujeitos da educação escolar de nível secundário: adolescentes, jovens, rapazes, moços (as), púberes sendo que as ocorrências apareceram distribuídas da seguinte forma: em 1944  (06 artigos) adolescente – 13; jovem - 14; rapaz – 01; moço (a) – 03; em  1945  (11 artigos)  adolescente -  12; jovem – 92; rapazes – 09; moços (as) - 27; em 1946 (05 artigos) adolescente – 20; jovem  – 33; rapaz – 2;  púbere – 04; em 1947 (07 artigos)  adolescente – 59; jovem – 29; rapazes – 01; em 1948 (03 artigos) adolescente – 80; jovem – 70;  rapazes – 01; moço (a)  – 02; jovem adolescente – 02; púbere – 01;  em 1949 (04 artigos) adolescente – 04; jovem – 12; rapazes – 03; moço – 01. 
No total do período tivemos 188 referências à categoria adolescente, 248 à categoria jovem, 30 à categoria moços (as), 16 à categoria rapaz e 05 à categoria púbere, o que nos indica que a categoria adolescência, sendo categoria privilegiada pela ciência psicológica em sua subárea de estudos denominada Psicologia do Desenvolvimento começa a ganhar centralidade naquele momento histórico; é preciso levar em conta que dos 36 artigos analisados 06 são artigos em que a Psicologia da Adolescência tem centralidade explícita o que corrobora a idéia de que essa passa a ter peso significativo nas propostas educacionais direcionadas aos sujeitos do nível secundário de ensino.  O gradual declínio da categoria moço (a) revela a importância dada aos significados psicossociológicos acerca das idades da vida e que foram sendo incorporados ao campo da semântica, conforme pesquisa dessa autora (em fase de realização) em dicionários de Língua Portuguesa, em diferentes décadas.
Ao analisar as definições e caracterizações de adolescência apresentadas pelos autores dos artigos da RBEP identifiquei, como elementos constitutivos dessas “teorizações”, um conjunto de idéias oriundas do saber psicológico em vigência na década de 40 na Europa o que se revela pela presença de citações e referências explícitas aos seguintes teóricos e respectivas obras: Eduard Spranger (Psicologia da idade juvenil); Charlotte Buhler (O desenvolvimento psicológico da criança do nascimento até a adolescência); Pierre Mendousse (El alma del adolescente). A apropriação
 dos mesmos, por 05 (cinco) autores em 06 dos 36 artigos analisados confere ao conjunto de metas e ideais educacionais propostos, um tom diferenciado em relação aos demais discursos. Esse diferencial pode ser apreendido nos discursos de Betti Katzenstein KATZENSTEIN, Betti.  À margem de um Congresso Juvenil RBEP,.vol. VII, n. 21, mar./ab., 1946 , Teobaldo Miranda Santos
 Idem. Relações Humanas num congresso infanto-juvenil.RBEP. vol. XI, n. 30, 1947

 Idem. Nas entrelinhas de um Congresso Infanto-Juvenil.RBEP, vol. XI., n. 29, jul./ag., 1947, Onofre Penteado Júnior
8.SANTOS, Teobaldo Miranda. Como estudar a adolescência.RBEP, vol.II, n. 16, dez., 1946. 

 JÚNIOR, Onofre Penteado. O govêrno semi-autônomo da escola secundária e a educação cívico- moral .RBEP, vol.XII, n. 32, jan./ab. 1948., Ana Maria de Faria Dória
 DÓRIA, Ana Rimoli de Faria .Problemas da Adolescência:o querer valer, a evasão e o retôrno. RBEP, vol. XX  n. 33, mai/ag., 1948. 
 e Adauto Rezende REZENDE, Adauto.Literatura Infanto Juvenil.RBEP, vol. XIII, n. 35, jan. ab. 1949 Esses cinco autores, ao buscarem na Psicologia e, mais especificamente, na Psicologia da Adolescência, elementos capazes de sustentar e dar força de argumentação às propostas para socializar e educar a adolescência através da escola, confirmam a importância da Psicologia do Desenvolvimento Humano entendida como saber científico sobre idades da vida. A recorrência a essa disciplina possibilitaria encontrar caminhos educativos capazes de levar o adolescente até a “forma final desejável” para aquele momento histórico.   
Entrando especificamente nas definições e caracterizações foi possível agrupá-las em blocos em função das seguintes dimensões: transitoriedade, relações com adultos, vida interior/emocional, inteligência.
Na dimensão transitoriedade o adolescente é apresentado ao leitor como aquele que perdeu um lugar e não chegou em outro, ou seja, o adolescente, diferentemente da criança é alguém de quem se espera uma formatação finalizante/finalizadora fazendo com que as expectativas sobre o mesmo sejam específicas. Nessa linha de raciocínio os artigos apresentam o adolescente como sendo aquele não têm a plasticidade da criança, mas ainda não conta com a irredutibilidade do adulto tendo perdido a mobilidade do ambiente infantil, sem ter recebido as limitações da maturidade; idade em que o importante é o que está por vir, é ser algo depois; a “alma adolescente” aparece como aquela que, por não ter alcançado a plenitude e encontrar-se em estado de perplexidade, se caracteriza por ser uma alma que atravessa fase crítica dentro da evolução humana. 
Na dimensão relações com adultos em geral e com a sociedade o adolescente aparece como aquele ser que deseja a predominância no meio social o que o leva a querer ser visto, notado, ouvido, respeitado e colocado em evidência. Idade em que o ser humano através das transformações que se passam no seu ser físico, (crescimento, aparecimento das funções de novas glândulas, desabrochar de sua maturidade sexual), sente que vai se tornando homem e quer ser tratado como tal, de igual para igual. Idade da vida de reserva diante dos outros, de instabilidade, timidez, esquiva, temor de contacto psíquico, independência altaneira, mundo interior próprio e seletividade em relação às pessoas com quem tem contato. Aparece também como fase de entusiasmo, rebeldia, oposição às gerações adultas, desejo de ter sua própria vida e de tendência a considerar velhas as soluções já dadas. O adolescente definido nos discursos é apontado como um reformador social, voltado contra a tradição, a filosofia do momento e a religião pela necessidade de inovar, sendo idade em que se gosta da atividade e da combatividade. Em função desses aspectos a adolescência aparece significada como fase de difícil acesso aos educadores e adultos em geral. Acrescenta-se à caracterização acima a dimensão da vida interior ou emocional que, segundo os autores, se define pela inquietação emocional, preocupação de afirmação da própria personalidade, desejo de brilhar, verbalismo, alma inquieta e dramática, enfim, é uma idade da vida atravessada por profundo sentimento de solidão, radicalismo e tendência a idealizar, sendo que o caráter do ser nesse período é impreciso, contraditório e paradoxal. Os aspectos contraditórios da conduta adolescente apareceram sob forma de características como excesso de energia, necessidade de bater de “records”, indizível depressão, alegria turbulenta, profunda melancolia, sentimento de incompreensão por parte de todos, insegurança, falta de tranqüilidade e paixão, ao mesmo tempo, pela liberdade e pela vida coletiva.. A fase inicial de desenvolvimento adolescente aparece caracterizada como evasão da realidade e se caracteriza por empolgação consigo mesmo, auto-suficiência dada a exuberância dos fenômenos egocêntricos, exaltação exagerada do eu, ensimesmamento para conhecer a razão de sua existência e o seu eu, desejo de imposição, de consideração e reconhecimento como um alguém importante, revolta por não ter os elementos para integrar-se na realidade e por seu eu inflado, construção de um mundo ideal pela racionalidade. Essa evasão se expressa como uma necessidade de fugir da situação em que é julgado não maduro, ou seja, menino em casa, aluno na escola, jovem tolo na sociedade; da necessidade de impor-se na vida aventureira ou na vagabundagem na qual participam nos bandos visando o reconhecimento dos pares o que pode gerar a submissão aos outros, caindo na dependência psíquica. Já o final da adolescência começa quando aparece o princípio do retorno ao mundo, ou seja, há valorização do social, de pessoas que merecem admiração, aparecendo o desejo de colaborar na obra de todos e na obra comum da sociedade.
Quanto ao funcionamento mental e caracterização da inteligência essa idade da vida aparece significada como idade da busca de uma concepção do mundo em que a inteligência tem sede de formação, de ordem, método e clareza. O adolescente quer ter quadros onde possa ordenar o que aprendeu durante os seus anos primários e o que vai aprender durante os anos de especialização. 
Percebe-se, através das dimensões acima analisadas, o esforço dos educadores para, através do uso de categorias oriundas da Psicologia da Adolescência, delimitar o diferencial da adolescência como idade da vida e apontar a necessidade de práticas educativas que considerassem esse diferencial. Os leitores são convidados à compreensão da personalidade, psiquismo, reações, atitudes, motivos, interesses e ideais sos adolescentes, ressaltando-se a importância dos educadores conhecerem a vida psicológica dos mesmos para apoiar e compreender manifestações. Há indícios de que a crescente preocupação educativa com a adolescência e a recorrência às idéias psicológicas geraria também maior controle sobre as condições em que deveria se dar o desenvolvimento dessa idade da vida. É  a percepção de que o adolescente era alguém que buscava seu próprio destino e, por isso, procurava encontrar no material educativo um meio para sua atuação futura na vida, reforçava a procura por informações sobre a vida psíquica dos adolescentes que pudesse ser aplicada na educação. Os recursos para obter essas informações eram a análise da linguagem, das narrações, dos mitos, das supertições, da leitura de cartas, diários, composições livres, produções literárias;  processos experimentais em situações que permitissem ao adolescente reagir, claramente, a estímulos determinados, sem que se percebessem ser objeto de análise;  uso do método comparativo (comparação dos caracteres psíquicos com eles próprios, em diversas fases da adolescência ou com os adultos); inquéritos (questionários enviados aos pais e professores ou os próprios adolescentes); entrevistas com adolescentes, professores, pais e amigos; através da combinação do “método clínico”com a técnica “de interrogação” e, por fim, testes, para conhecer o nível mental, o perfil psicológico, as aptidões e os traços caracterológicos. São os mesmos autores que propõem realizar um estudo multidimensional do adolescente para que se compreenda o sentido, a finalidade e a motivação dos fenômenos psicológicos e dos valores que orientam a vida psíquica do mesmo. Ao expor um conjunto de metas e ideais educativos ancorados por princípios psicológicos, espera-se estar contribuindo para começar a elucidar a idéia de que os contextos, com as variáveis que os constituem, incluindo entre essas pessoas e relacionamentos, precisam ser considerados para que se compreenda discursos e práticas educacionais em diferentes momentos históricos. Os autores brasileiros que recorrem aos teóricos da Psicologia tinham intencionalidades distintas pois tanto a Psicologia era apropriada para promover o desenvolvimento adolescente em termos de personalidade, auto-conhecimento, encontro com as próprias força criativas, ajustamento psicológico como para ancorar preocupação com a organização didático-pedagógica da escola e com o cumprimento da legislação. No primeiro grupo, ou seja, entre os autores cujos discursos mostram a Psicologia como conhecimento a serviço do desenvolvimento adolescente, destaca-se Ana Rimoli de Faria Dória. A autora mostra preocupações com o desalojamento dos adolescentes dentro de grupos sociais o que gerava movimentos da juventude em busca de seus direitos vitais e, portanto, era preciso perseguir a meta de criar o mundo do adolescente como existia o mundo da criança e o mundo do adulto. Aborda o fenômeno da evasão (desvalorização do mundo) e do retorno (revalorização do mundo) revelando preocupação com a evasão sem retorno (suicídios adolescentes e juvenis) e propondo a “pedagogia para o retorno”, ou seja, que pais e educadores não deixasse aos jovens a liberdade e a responsabilidade absoluta de seus atos considerando que eles precisam, nessa idade, de apoiar-se em alguém. Chama a atenção para que educadores percebam seu valor como mentores e que cultivem, em si mesmos, características como o rigor espiritual, boa cultura, fortaleza de caráter e compreensão humana de modo que o encontro entre eles e os adolescentes funcionasse como um estimulante fecundo do espírito do adolescente. Esses mentores deveriam acolher com simpatia e compreensão as atitudes “antipáticas e petulantes” dos adolescentes, compreendendo as razões das mesmas e favorecendo mudanças. Podia ser um professor e deveria saber “iluminar a alma do jovem sequiosa de perfeição”. A escola precisaria perceber que estava educando um ser em desenvolvimento com necessidades e possibilidades especiais e que o adolescente, mais do que o aluno, precisaria ser atendido nas “imperiosas exigências de seu espírito em formação”. Chama a atenção para a forma como pais e professores de adolescentes interpretavam mal as experiências amorosas de seus filhos e alunos, em função da má-fé e malícia sexual dos adultos e propõe como meta que educadores se afastassem da “Pedagogia do Suplício”, termo usado por Juan José Arévalo a quem a autora cita diversas vezes no texto e que significa uma pedagogia familiar e escolar que condena os primeiros amores adolescentes, contribuindo para insuflar ressentimentos e rancores na alma juvenil. Preocupava-se também com a forma como pais e professores acolhiam o sentimento de revolta e a fuga do convívio por parte do adolescente por não poder ser útil e não poder se impor, propondo que se oferecesse ao jovem rebelde um posto ou um cargo de confiança, de responsabilidade. Quanto ao entusiasmo do adolescente frente às leituras de ficção, teatro e cinema afirma que esse deveria se aproveitado em experiências bem sucedidas como o teatro, por exemplo. É ainda a autora em foco que revela grande preocupação com o fato do jovem passar recluso tantas horas do tempo escolar e propõe que, como “compensação”, educadores e pais auxiliem o adolescente a encontrar uma ocupação concreta na qual possa dar curso à singular energia de seu espírito em formação e, a partir daí, que essa ocupação se reverta em benefício social, independente de ganhos financeiros. Doria revela, ao longo do discurso, grande preocupação com o espírito de renovação escolar que se propunha naquele momento e com a inclusão, nesse espírito, de pesquisas, inquéritos e investigações sobre o adolescente brasileiro, sob as condições da realidade brasileira. 
Os autores dos 29 textos nos quais não há recorrência explícita à Psicologia da Adolescência revelam um conjunto de preocupações e proposições de metais e ideais educativos diferenciados dos cinco autores supracitados considerando que o núcleo central dos discursos diz respeito às matérias escolares, à disciplina, à influência perniciosa da literatura, a cooptação da adolescência por programas e plataformas políticas. 
Em relação ao bloco literatura as preocupações evidentes eram com o impacto de publicações literárias na formação da mentalidade dos jovens, em termos de boas e más influências. Afirmava-se que a leitura, por representar papel de grande importância na formação moral dos jovens precisaria ser alvo de atenção por parte dos educadores, em especial por gerar, nas crianças e adolescentes, grande repercussão emotiva, turbulência e combatividade nos brinquedos e jogos, rebeldia/desobediência na escola e no lar, uso de expressões/modismos de linguagem pouco recomendáveis e perda de interesse por leituras de melhor quilate.A partir de pesquisa realizada entre 1942 e 1945 os autores afirmam que as revistas poderiam gerar o desfibramento e amoralização dos caracteres da juventude em função do contato com “tipos criminosos, aventureiros e farsantes” presentes nas publicações periódicas editadas no RJ naquele período. Essa preocupação derivada de pesquisa gera proposta de organização de associações e clubes com o fim de proporcionar literatura sadia aos jovens, fazendo higiene mental e proporcionando distração ao mesmo tempo. Tais associações e clubes iriam proporcionar aos adolescentes exemplos dignos de imitação, estimular as boas virtudes, ensinar questões morais baseadas na honestidade de sentimentos e difundir conhecimentos científicos. Havia proposta explícita de se exercer vigilância sobre a literatura buscando articular, em espírito cooperativo, empresas que publicam jornais/revistas e pessoas entendidas no assunto como jornalistas, escritores, artistas, ilustradores, educadores e, reproduzindo palavras do texto original, “reprimir, através do ESTADO, a circulação das publicações  juvenis pouco desejáveis”.
Há condenação à presença de “horrendas figuras de monstros ou perigosos bandidos, armados até os dentes, com punhais e revólveres” afirmando-se que essa literatura pode incentivar os crimes e, também, com “mulheres semi-nuas, em atitudes provocantes, diante do conquistador valentão e irresistível; caricaturas apotescas, onde invariavelmente observamos o desejo preconcebido de excitamento à prática da licenciosidade...” A preocupação evidente é com a moral articulada a temores políticos o que revela o momento em foco (1942-1945) em termos da gestão Vargas (Estado Novo) a qual não faremos maiores menções neste trabalho por conta do recorte; porém, nos chama a atenção grande força contextual que era a censura à literatura neste momento histórico tendo sido criado o DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) para fins de controle sobre a produção cultural e meios de comunicação, em especial rádio e cinema.
 Em relação à disciplina escolar na escola secundária a proposta explícita era de fazer da mesma a escola do adolescente, visando definir hábitos democráticos através da vivência da vida coletiva (grêmios), preparando a personalidade adolescente para as responsabilidades maiores do ciclo superior, “vincando-a com a consciência de autodeterminação”. 
Em relação a preocupações e proposições de caráter nitidamente político, articulada à moral, aparecem os discursos que propõem que se ensine ao adolescente a acreditar mais no Brasil e a confiar mais no esforço solidário, abolindo “convencionalismos obsoletos e práticas coercitivas deformadoras da alma o moço”; que se atente no plano educacional para o conjunto de idéias antidemocráticas capazes de contagiar a juventude. A expressão “desnacionalização da juventude” aparece em texto específico no qual o autor afirma que era preciso cuidado inclusive com a linguagem usada, pois poderia prejudicar o patriotismo através do ato de viciar “o horizonte patriótico e cultural da mocidade acostumando-a a um modo de ser lingüístico em antagonismo ao do idioma nacional” e que educadores deveriam se preocupar em ensinar à mocidade brasileira as belezas da democracia, evitando que fosse contaminada por “germes nocivos antidemocráticos” e para tanto, dever-se-ia desenvolver sessões de caráter cívico – literário e comemorações nas escolas secundárias colocando os adolescentes a par dos grandes e palpitantes problemas da humanidade. Todos eventos possíveis para a formação de hábitos verdadeiramente democráticos nos adolescentes deveriam ser planejados como meios educacionais capazes de desenvolver qualidades individuais e atitudes de reconhecimento às opiniões alheias, desenvolver respeito pelos semelhantes mesmo diante de opiniões contrárias, dar orientação cívica, não partidária, com o objetivo de esclarecer dúvidas e criar as bases para compreensão de conceitos como patriotismo e democracia. 
Em relação aos discursos que abordam a formação da personalidade do adolescente através das matérias escolares, há que se destacar aqueles que propõem a inclusão da matéria desenho no curso secundário, em função da mesma ser capaz de criar um arcabouço espiritual nos alunos, favorecendo hábitos mentais. Através do desenho o adolescente poderia adquirir experiência e ampliar os horizontes intelectuais, além de se habituar a respeitar e admirar a obra fecunda e inestimável de um passado que honra a história da humanidade. 
Muitos dos discursos mostram preocupação com a orientação profissional dos jovens e propõem que se realize a mesma no secundário e que se dela constem dados minuciosos acerca das condições do mercado de trabalho; essa preocupação com a questão profissional do adolescente faz com que se discuta também a importância de se associar ao processo clássico do exame vestibular a observação psicológica, visando possibilitar aos jovens fazer escolhas adaptadas às suas personalidades. Uma proposta é que se instale e oficialize o Serviço de Orientação Educacional na escola secundária de forma a cooperar com os professores e com a ação educativa geral da escola “ligando a vida familiar à vida pública, resolvendo desajustamentos e criando um ambiente em que seja possível a afirmação da personalidade do educando”. 
A educação escolar de adolescentes aparece como a chance de se formar nos mesmos o espírito econômico, bons sentimentos de camaradagem, sociabilidade, gênio desportivo, gosto artístico e literário e interesse pelos problemas nacionais. 
As propostas educativas se apresentam referendadas em crenças, interesses e valores específicos e visavam conduzir, conforme discutimos na introdução deste trabalho, a comportamentos e condutas adolescentes capazes de levá-los a alcançar a melhor “forma final da espécie” idealizada por agentes educativos naquele momento histórico. 
Um último aspecto a ser destacado diz respeito ao fato de que, em 1945, pelos discursos analisados, temia-se o que viria pela frente em termos dos atos de criminalidade juvenil que seriam praticados nos próximos cinqüenta anos (de 1945 a 1995), chegando-se a afirmar que esses atos pesariam um dia sobre os ombros da geração dos que foram adultos educadores daquele momento histórico. 
Para fazer frente à desorientação moral geradora de criminalidade e delinqüência juvenil os educadores propunham um sistema normativo de orientação cívico-moral do adolescente, fazendo com que o mesmo adquirisse a noção de dever ou a consciência da obrigação. 
Há afirmações de que os gabinetes psicológicos estavam cheios de jovens que sofriam por serem “incompreendidos e mal conduzidos na vida”, tendo os mesmos se tornado incapazes de um convívio salutar com o meio por “falta de orientação adequada”.A importância à ação educativa e a responsabilidade dos agentes dessa ação era ressaltada enfaticamente. 
Encerramos com essa última preocupação a análise das principais propostas extraídas da RBEP em termos de metas e ideais educativos direcionados para a população adolescente escolarizável entre 1944 e 1949. 

Conclusão
Tendo iniciado esse trabalho com uma citação e várias indagações sobre o que significa ter o espírito de sua idade, concluo o mesmo voltando à discussão inicial acrescida dos elementos apresentados ao longo do texto. 
Considerando a discussão introdutória na qual abordamos o fato de que uma característica central da nossa espécie é serem seus membros - indivíduos e grupos – expostos, ao longo de muitos anos, à solicitação contínua para que realizem tarefas de desenvolvimento próprias para cada idade, fica evidente, a partir da pesquisa feita, que se desenvolver em cada idade da vida e ter o espírito dessa idade significa tanto aquiescer às imposições da maturação ou mudanças orgânicas (fisiológicas) quanto às imposições oriundas das formas como cada contexto concebe essa idade da vida. Na leitura da obra de LEVI (1996) História dos Jovens no Ocidente há elementos suficientes para estabelecer variadas comparações entre contextos educacionais e desenvolvimento do espírito da idade. Encontrarmos ideais educacionais nessa obra vinculados à percepção dos jovens como seres “insolentes, briguentos, crêem saber tudo, entregam-se a loucuras de todo  tipo, gastam irrefletidamente, vivem na luxúria e no pecado”; em função dessas representações aparecem proposições de cunho educacional visando “dar-lhes lições, cortar seu orgulho, orientar seus corpos para exercícios úteis, ensinar-lhes a desprezar a vida e, sobretudo, casá-los jovens para evitar a fornicação e o adultério”. Esses ideais geradores de metas para a socialização e educação medieval indicam as maneiras pelas quais os jovens eram vistos, pensados, e representados (inclusive nas iconografias estudadas pelos historiadores). Da mesma maneira, os textos analisados na pesquisa realizada na RBEP apresentam idéias sobre adolescência, ideais e metas educativos a serem viabilizados através dos processos de escolarização para que essa adolescência caminhasse rumo a adultícia e nela se integrasse. O diferencial das propostas educativas para a escolarização da adolescência brasileira na década de 40, em relação aos períodos anteriores, fica por conta dos contextos em que essas propostas foram produzidas, sendo uma das grandes forças presentes nesse contexto a circulação de idéias psicológicas sobre a adolescência, oriundas de outros países. A pesquisa realizada pode se oferecer como referência para novas pesquisas que se proponham investigar as relações entre os modos como as culturas pensam as idades da vida e como propõem que essas idades devam ser vividas e devam ser direcionadas através da ação educativa. É possível concluir que começava a se configurar, na década de 40, no Brasil, uma Pedagogia Psicológica da Adolescência intimamente relacionada com a Psicologia da Adolescência. Tanto o campo educacional abriu as portas para a consolidação da ciência psicológica como a presença e circulação desta fortaleceu a ação educacional, munindo-a de referenciais oriundos de um saber que lhe deu maior credibilidade, em função do valor atribuído pela modernidade às descobertas científicas sobre a controvertida “natureza humana”.     
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