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RESUMO 

 

 

FONTENELE, Luciana Queiroz. Eu Adolescente, e o Outro, Diferente? Uma análise das 

produções discursivas de alunos de uma escola particular de Fortaleza. 2013. 144 ff. Dissertação 

(Pós-graduação em Psicologia) – Centro de Humanidades, Universidade Federal do Ceará. 2013.  
 
Este trabalho teve como objetivo analisar e problematizar como os adolescentes 

favorecidos socialmente são subjetivados e constroem discursivamente significados sobre ser 

adolescente na contemporaneidade. Tomando como referência a articulação entre discurso e 

modos de subjetivação em Foucault, buscou-se, por meio de pesquisa–intervenção, 

problematizar a constituição dos sujeitos adolescentes a partir de como se posicionam no 

interior dos discursos (aceitação–resistência–negociação) que enredam a(s) adolescência(s) no 

contexto atual. Levaram-se em consideração as transformações contemporâneas, tais como a 

expansão da tecnificação e do consumo em massa e a pouca circulação na cidade, aspectos 

que restringem o contato do adolescente socialmente favorecido com os adolescentes de 

classes populares, bem como os vários discursos sobre adolescência a partir de um lugar de 

saber e poder. Ou seja, as práticas discursivas e não discursivas, segundo Foucault, que estão 

na base da constituição dos sujeitos. O locus da pesquisa foi uma escola particular de 

Fortaleza e a ferramenta teórico-metodológica foi o grupo de discussão, composto por quinze 

adolescentes entre 13 e 15 anos, que produziu um vídeo intitulado Conhecendo as 

Adolescências. A análise dos discursos produzidos e veiculados no grupo teve como base os 

estudos de Foucault. Nessa análise, foi possível perceber que as versões que os adolescentes 

constroem, sobre si e sobre o outro adolescente, são atravessadas por discursos dos campos 

psicológico, biológico, sociológico, midiático, jurídico e, sobretudo, por sua experiência, no 

que ela também é enredada por tais discursos. Embora não identifiquem quais desses campos 

estão na base de suas próprias construções discursivas, mostram influência daqueles que 

constroem diferentes significados sobre adolescência, tomando como critério sua condição 

socioeconômica. A abertura para as mudanças e negociações em seus posicionamentos, 

engendrada no grupo de discussão, promoveu deslocamentos discursivos, ampliando as 

possibilidades de constituição subjetiva para estes adolescentes mais favorecidos socialmente. 

 

 

Palavras-chave: Adolescência. Discurso. Modos de Subjetivação. Pesquisa–Intervenção. 



 

ABSTRACT 

 

 

FONTENELE, Luciana Queiroz. I teenager, and the Other, Different? An analysis of the 

discursive productions of students of a private school in Fortaleza. 2013. 144ff. Dissertation 

(Postgraduate in Psychology) - Humanities Department, Federal University of Ceará. 2013.  
 
This study aimed to analyze and problematize how socially favored teenagers are 

subjectified and construct discursively meanings about being a teenager nowadays. Referring 

to the relationship between discourse and forms of subjectivity in Foucault, it was searched, 

through intervention research, to problematize the constitution of the adolescents from how 

they place themselves within the discourses (acceptance–resistance–negotiation) that 

entangled the adolescence(s) in the current context. The contemporary transformations were 

taken into consideration, such as the technification expansion, the mass consumption and the 

little circulation in the city. These aspects restric the contact of the socially favored teenagers 

with others from lower classes, as well as the various discourses about adolescence from a 

place of knowledge and power. In other words, the discursive and non-discursive practices, 

according to Foucault, which underlie the constitution of the individuals. The locus of the 

research was a private school in Fortaleza and the theoretical-methodological tool was a 

discussion group, composed of fifteen adolescents between 13 and 15 years old, who 

produced a video called Conhecendo as Adolescencias. The analysis of the discourses 

produced and transmitted in the group was based on the studies of Foucault. In this analysis, it 

was possible to realize that the versions which adolescents construct about themselves and 

about the other adolescent are crossed by the psychological, biological, sociological, media 

and juridical speeches and above all by his experience as it is also entangled by such 

speeches. Even though, they do not identify which of these fields are the bases of their own 

discursive constructions, they show influence of those who construct different meanings about 

adolescence, taking their socioeconomic condition as criterion. The openness for the changes 

and negotiations in their positions, engendered in the discussion group, promoted discursive 

displacements, expanding the possibilities of subjective constitution for these adolescents 

more socially favored. 

 

 

Key words: Adolescence. Discourse. Mays of subjectification. Intervention–Research. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Tenho a impressão de ter sido uma criança brincando à beira-mar, divertindo-me em 

descobrir uma pedrinha mais lisa ou uma concha mais bonita que as outras, 

enquanto o imenso oceano da verdade continua misterioso diante de meus olhos 

(ISAAC NEWTON).       

 

As palavras de Newton introduzem a escrita sobre meu estudo por ilustrar como me 

senti ao desenvolvê-lo. Inicialmente, o encantamento ao descobrir as primeiras pedras e o 

despertar da curiosidade. Depois, a inquietação em conhecer mais e as mil perguntas na 

cabeça a respeito do que eu já tinha visto e do que ainda poderia encontrar. Em seguida, os 

passos à beira-mar com olhos e mãos bem abertos para procurar, cavar e fisgar o que 

aparecia. As alegrias, frustrações e dúvidas com as descobertas, a seleção das pedras mais 

preciosas (não necessariamente mais bonitas), o trato com as menos polidas. E finalmente, a 

certeza de que, mesmo que algumas perguntas tivessem sido respondidas, com o rico 

material que eu tinha em mãos, aquilo era apenas uma parte do que continuaria velado, 

aguardando por mim ou outra criança curiosa. O mais prazeroso nisso tudo, voltando ao 

meu lugar de pesquisadora adulta, foi ter como cenário dessa experiência, como ponto de 

partida (e também de chegada) a praia que visitava diariamente, ou seja, meu ambiente de 

trabalho. E como pedras, certo grupo de adolescentes.   

Esta pesquisa nasceu, portanto, de minha experiência como psicóloga escolar e professora 

em uma escola particular de médio porte, localizada em Fortaleza, com alunos do Ensino 

Fundamental II (6º ao 9º ano), no período de 2005 a 2009. Com dez anos de existência, em 2013, a 

referida escola é afiliada à outra sede que já está no seu 42º ano. Considerada referência na cidade 

no trabalho de inclusão de alunos com necessidades educativas especiais em sala de aula regular, 

uma vez que desenvolve esta prática desde sua fundação, a sede mais antiga contempla os 

segmentos Educação Infantil e o primeiro ciclo do Pela localização, pertencimento à rede privada, 

estrutura física e filosofia de trabalho, aspectos que requerem maior investimento financeiro, pode-

se afirmar que os alunos pertencem, em sua maioria, às classes socioeconômicas A1, A2 e B1
1
 (com 

renda familiar mensal entre R$ 4.400,00 e R$ 12.900,00, em média). Há também alguns bolsistas 

encaminhados por uma ONG através de convênio, bem como filhos dos professores que trabalham 

em ambas as sedes. A escola tem como princípios que norteiam seu trabalho: a valorização do 

Ensino Fundamental, enquanto a segunda atende o Ensino Fundamental II. Ambas as sedes têm seu 

____________ 

1
 Tomei como base a classificação da ABEP (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa), mais conhecida como 

Critério Brasil. Disponível em: <http://www.abep.org/novo/Content.aspx?ContentID=301>. Acesso em: 12 fev. 2012. 

http://www.abep.org/novo/Content.aspx?ContentID=301
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projeto pedagógico fundamentado na concepção sócio construtivista
2
 da aprendizagem reflexiva e 

coletiva, da interdisciplinaridade do conhecimento e da construção da autonomia, dentre outros. 

Estes princípios estão na base de trabalhos, como o projeto de inclusão citado acima, e algumas 

disciplinas ofertadas no currículo, tais como a Formação Humana e o Núcleo de Interesse, os quais 

foram demonstrados ao longo desta dissertação. Todos constituem diferencial no contexto cearense 

(e brasileiro), em que muitas escolas se projetam como empresas, tratando o aluno como cliente e 

funcionando segundo a lógica mercadológica. Também constituíram um diferencial para a 

realização dessa pesquisa. A abertura para o desenvolvimento do trabalho não foi apenas uma 

concessão de espaço para uma ex-professora e psicóloga, mas a aposta na articulação entre teoria e 

prática para a construção do conhecimento.  

Como professora, lecionava uma das disciplinas citadas acima, denominada Formação 

Humana. Com um encontro semanal (de 50 minutos), ela compunha a parte diversificada
3
 do 

currículo escolar e tinha como objetivo, em linhas gerais, levar para o espaço da sala de aula 

discussões sobre questões vivenciais pertinentes à adolescência. Um dos temas proposto para as 

turmas de 7º ano era “as várias formas de se viver a adolescência”. Após algumas discussões mais 

abrangentes e conceituais sobre adolescência, enfatizando sua construção social, os alunos eram 

convidados a fazer registros (desenhos e textos) sobre a adolescência de hoje. No desenvolvimento 

deste trabalho, foi possível perceber, a partir de suas falas, quanto sua experiência era marcada pela 

relação com o consumo, a mídia e as tecnologias, ao mesmo tempo em que estranhavam ou 

resistiam a pensar na existência de outras formas de viver a adolescência, que diferiam da sua. 

Quando convidados a pensar em “outras adolescências”, as ideias eram associadas a estereótipos, 

como a marginalidade ou a filantropia, como se a diferença implicasse, necessariamente, em uma 

depreciação da experiência adolescente. Tentando entender porque não falavam, por exemplo, do 

adolescente morador de rua, do que estuda em escola pública ou do que nem estuda, porque precisa 

trabalhar, comecei a me questionar acerca das possibilidades reais de contato dos adolescentes 

oriundos de escola particular com outras realidades.   

____________ 

2
 Corrente teórica com base nos estudos de Lev Semyonovich Vygotsky, segundo a qual a aprendizagem é concebida 

como a apropriação por parte do sujeito do objeto a ser conhecido, com base em conhecimentos previamente 

adquiridos e na relação com o outro mais experiente, ou seja, é construída social, cultural e historicamente (BOIKO; 

ZAMBERLAM, 2001).  

3
 O currículo dos ensinos Fundamental e Médio, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estipula 

uma base comum e uma parte diversificada. Nesta última devem ser incluídas disciplinas de livre escolha das escolas e 

dos sistemas de ensino, conforme suas características regionais, interesses da comunidade escolar e possibilidades de 

execução (BRASIL, 1996).  
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Aos poucos, fui ficando atenta para alguns dados de seu contexto, como, por exemplo, 

o fato de que estes adolescentes já nasceram mergulhados num universo de tecnologias as 

mais diversas, e, provavelmente, não vivenciaram um dia de sua infância sem o contato com 

televisão, aparelhos de celular ou computadores. As tecnologias e o consumo, atravessaram 

toda a sua existência até aquele momento. Mas será que isso era suficiente para que, em suas 

falas, negassem as vivências de adolescentes, por exemplo, que prescindiam do contato tão 

intenso com esses aparatos (por escolha ou pela falta de escolha)? As questões que me 

inquietaram na época ressignificaram uma experiência anterior com outros adolescentes.  

Em 2000, ainda como estudante do curso de Psicologia da UFC e integrante do 

NUCEPEC
4
, participei da pesquisa–intervenção Oficinas da Cidade, coordenando grupos de 

crianças e adolescentes de duas ONGs, em Fortaleza. Dando continuidade ao projeto, no ano 

seguinte, coordenei um grupo de adolescentes em escola particular, desenvolvendo a pesquisa 

O Igual, o Estranho e o Inimigo: socialidades urbanas no novo milênio. Ambas compunham o 

projeto de pesquisa Cidade, Consumo e Cidadania: a infância e a adolescência na 

contemporaneidade brasileira”
5
. As duas pesquisas tinham como foco de observação e 

intervenção os modos de ser, sentir, agir e relacionar-se de crianças e jovens no contexto 

contemporâneo das grandes cidades. As discussões nos grupos de adolescentes, bem como as 

leituras e debates teóricos nos encontros de supervisão, no decorrer das duas pesquisas, 

aparelharam-me para que, alguns anos depois, eu pudesse fazer uma leitura das falas dos 

alunos da escola particular dentro do âmbito das transformações contemporâneas e 

instigaram-me a querer pesquisar mais sobre o assunto.  

Em artigos produzidos a partir das pesquisas realizadas não só em Fortaleza, mas em 

outras grandes metrópoles, tais como Rio de Janeiro, Brasília e Recife, Castro (2000, 2001, et al., 

2006) apresenta a cidade como um espaço que propicia o contato com o outro diferente, o que 

mobiliza nos sujeitos disposições subjetivas de identificação ou de estranheza. O que acontece é 

que a compreensão racional a respeito da diversidade étnica, etária e social, que compõe as 

grandes cidades, não se traduz na possibilidade de expansão dos vínculos sociais. As diferenças 

resultam bem mais no movimento de “multiplicação de grupos, onde se estabelecem fronteiras 

nítidas entre quem está dentro e quem está fora” (CASTRO et al., 2006, p. 438). Através de 

____________ 

4
 Núcleo Cearense de Estudos e Pesquisas sobre a Criança: projeto de extensão vinculado ao curso de Psicologia, da 

Universidade Federal do Ceará. 

5
 Projeto de pesquisa desenvolvido pelo Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Intercâmbio sobre a Infância e 

Adolescência Contemporâneas (Instituto de Psicologia da UFRJ), sob coordenação da professora Lucia Rabello de 

Castro. 
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“emblemas identificatórios” (2001, p. 114), como objetos de consumo, o pertencimento a uma 

torcida de clube de futebol e/ou os rituais compartilhados entre os pares (modo de falar ou 

andar), os sujeitos buscam afirmar o que são. Todos estes signos visuais permitem a 

identificação de “quem sou eu” e “quem é o outro”, tornando visíveis, assim, as desigualdades 

sociais, o que também afeta a experiência dos adolescentes na cidade, na medida em que 

mobilizam neles percepções, sentimentos e discursos a respeito desta experiência 

Outro fator que contribui para certo afastamento com relação ao diferente é também, 

como apontado por Castro (1999), a mobilidade restrita de crianças e adolescentes na cidade, 

pois sua circulação é tutelada e, em geral, limitada aos espaços da escola (e cursos 

complementares), clubes ou academias de esportes e shoppings. Não circulam livremente 

pelas ruas, que há muito deixaram de ser um lugar de brincadeira e acolhimento. Passam a 

ficar mais tempo em casa diante da TV, esta que muitas vezes se constitui como “o único e 

prevalente instrumento de construção da realidade” (1999, p. 59). Atualmente, agregam-se à 

TV aparatos como o computador, o tablet e o celular com acesso à internet. Além da pouca 

circulação, que já restringe o contato com outros adolescentes em se tratando de Fortaleza, 

vale lembrar que o processo de urbanização acentuou suas desigualdades sociais, dividindo a 

cidade. A capital do Ceará, hoje tem duas áreas bem demarcadas: a zona oeste, lado pobre, e a 

zona leste, lado rico. Soma-se a isso o fenômeno relativamente recente de afastamento das 

camadas abastadas da cidade para áreas mais isoladas, a segregação voluntária dessas pessoas 

que passam a residir em grandes condomínios com tecnológicos aparatos de segurança.  

Os aspectos relacionados à dificuldade de circulação na cidade ou à busca de 

afirmação da identidade, por meio da aproximação com os iguais, fazem parte de um conjunto 

de mudanças próprias da constituição dos adolescentes enquanto sujeitos na 

contemporaneidade. Para Castro (1999), a infância e a adolescência assumem hoje uma 

pluralidade de faces, que parece escapar à compreensão das teorias do desenvolvimento e da 

educação amplamente oferecidas como campos de saber sobre o assunto ao longo dos tempos. 

Segundo ela, “o consumo em massa, o viver numa grande cidade, a solidão na multidão, a 

expansão da comunicação pela mídia, a tecnificação e a informatização do nosso cotidiano” 

(p. 12) modificam as condições em que crianças e adolescentes constroem seu mundo interno 

e o mundo de suas relações sociais.  

Jobim e Souza (2000) fomenta a discussão a respeito das transformações que crianças 

e adolescentes vivenciam na contemporaneidade, especialmente no que diz respeito à sua 

constituição subjetiva e ao empobrecimento das relações, concordando que a revolução nos 

meios de comunicação, os avanços tecnológicos e a invasão de uma cultura do consumo são 
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elementos significativos no bojo dessas transformações. Complementa que parte disso 

acontece porque, em geral, os próprios adultos estão desorientados quanto ao que é, de fato, 

importante para seus filhos. E assim, além de incorporarem integralmente a cultura do 

consumo na ilusão de que isso os fará felizes, não se constituem, eles próprios, como 

referência de experiência para seus filhos. 

 
Nos lares de hoje as famílias não mais contam suas histórias. O convívio familiar se 

traduz na interação muda entre as pessoas que se esbarram entre os intervalos dos 

programas da TV e o navegar através do éden eletrônico das infovias. O tato e o 

contato entre as pessoas, na casa ou no trabalho, cedem lugar ao impacto televisual 

(JOBIM e SOUZA, 2000, p. 94).  

 

Nessa análise, assim como Castro (1999), a autora chama atenção para o quanto 

as mídias, especialmente a TV, assumem hoje uma centralidade na vida das crianças e 

dos adolescentes por todos os motivos aqui brevemente explanados. A TV e a internet, 

além de substituírem os contatos com pessoas reais, oferecem modelos que ajudam os 

sujeitos a construir suas concepções de realidade. Os discursos que a mídia produz e 

veicula atravessam a experiência dos adolescentes contemporâneos, também 

contribuindo para a construção de uma visão de si e do outro. Assim, por exemplo, 

quando a mídia mostra o adolescente pobre em campanhas filantrópicas ou nos 

telejornais policiais, ajuda a construir significações sobre ele como “coitadinho” ou 

marginal. Quando o adolescente branco e magro aparece nas campanhas publicitárias, 

ostentando os padrões de beleza e jovialidade, favorece nos adolescentes mais 

favorecidos socialmente o reconhecimento de si naquele modelo.  

A inserção teórica nos temas esboçados aqui, a participação nas pesquisas referidas e a 

experiência na escola me inquietaram a buscar compreender como os adolescentes 

favorecidos socialmente são subjetivados e constroem discursivamente significados sobre ser 

adolescente na contemporaneidade. Parti da seguinte hipótese: imersos numa realidade 

marcada pelo consumo, pelo fácil acesso às novas tecnologias e pelo pouco contato com 

adolescentes de classe popular, os adolescentes mais favorecidos socialmente (no caso, alunos 

de escola particular) constroem significados sobre ser adolescente nos quais, ao mesmo tempo 

em que excluem o outro, afirmam seu próprio lugar. Nesse processo de construção discursiva, 

são atravessados por inúmeros discursos, sejam da mídia, do direito, da religião, da política, 

entre outros, que dizem sobre adolescência a partir de um lugar de saber e de verdade.  

Pinheiro (2006) lembra que a infância e a adolescência são categorias socialmente 

construídas e, portanto, revestidas de diferentes significados ao longo da história. Os sentidos 
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construídos e atribuídos à adolescência, por exemplo, estão para além de uma visão 

naturalizada do que universalmente ocorre dentro de um intervalo etário. No entanto, os 

discursos psicológicos e biológicos, ainda amplamente utilizados para descrever 

características típicas da fase adolescente, referem-se a uma “natureza” jovial que acaba sendo 

restrita a determinado segmento social. O adolescente pobre é excluído desse quadro. Em 

geral, em nossa sociedade, cabe compreendê-lo dentro de outro referencial, o jurídico. Assim 

é que a primeira lei brasileira específica para a infância e a adolescência, o Código de 

Menores (criado em 1927 e reformulado em 1979), acaba legitimando uma construção da 

ideia do “menor” como aquele que é pobre, carente e infrator (PINHEIRO, 2006). Esta noção 

está tão arraigada culturalmente, que mesmo com a Constituição Federal de 1988 e a 

promulgação da lei complementar, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1995, quando 

o “menor” sai do texto legal para a utilização dos termos criança e/ou adolescente, o “menor” 

continua a ser visto de forma depreciativa e estigmatizada.  

Encontrei nas teorizações de Foucault, especialmente no conceito de discurso, um 

respaldo teórico que tornou mais claro o que se apresentou no grupo de adolescentes na escola. 

Foucault (2009b) concebe o discurso como práticas que formam os objetos de que falam. O 

discurso não representa, mas cria o próprio objeto. Dessa forma, não há sujeito nem objeto a 

priori, mas ambos são construídos no interior dessas práticas, as quais, para Foucault, 

constituem uma dobra onde se articulam saberes e poderes produzidos histórica e 

culturalmente. Todas essas práticas são subjetivantes na medida em que fazem emergir um 

sujeito. Assim, Foucault relaciona discurso e o que designa como modos de subjetivação. O 

sujeito emergente é, ao mesmo tempo, objeto, pois o discurso constitui tanto o representado e o 

expressado quanto o sujeito que representa e expressa (LARROSA, 1994). Dessa forma, ao 

construir significados sobre adolescência a partir dos vários discursos que os enredam, os 

adolescentes com os quais trabalhei falam de si e do outro, constituem-se e constituem o outro. 

Assim, Foucault ajuda a compreender, por exemplo, como os adolescentes da escola 

particular podem ocupar o lugar de sujeito de um discurso de cunho filantrópico para falar 

sobre o adolescente pobre, mas, ao mesmo tempo, falar de si evocando discursos psicológicos 

e/ou biológicos. É nessa teia, enredada por práticas discursivas e não discursivas, que o sujeito 

é subjetivado e constrói a si mesmo e ao outro. As leituras a respeito da concepção 

foucaultiana de discurso, portanto, levaram-me à seguinte compreensão: ao falar sobre 

adolescência, remetendo-se à sua experiência e sem conseguir pensar em outras possibilidades 

de vivência, os alunos com os quais trabalhei na escola criam duas realidades: a sua e a do 

outro que está fora dela.  
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Foucault (1979) declara que cada período histórico e cada sociedade produz seus 

discursos, assumindo um lugar de vontade de verdade, ou seja, uma posição que os legitima em 

detrimento de outros; e questiona: “que tipo de poder é capaz de produzir discursos de verdade 

dotados de efeitos tão poderosos em nossa sociedade?” (p. 180). A pergunta de Foucault levou-

me a pensar sobre quais seriam estes discursos produzidos em nossa sociedade sobre 

adolescência e como, nesse jogo de superposição de discursos, subjetivam os adolescentes mais 

favorecidos socialmente na construção de significações sobre ser adolescente. Como tais 

discursos se entrelaçam na construção de uma verdade ou um conjunto de verdades sobre a 

adolescência? Quais são os efeitos dessas verdades nos sujeitos adolescentes mais favorecidos 

socialmente? Que posições eles ocupam nos discursos acerca da adolescência: aceitam, resistem, 

buscam negociar argumentos? Evocam discursos de caráter biológicos e/ou psicológicos ou 

constroem significações de base sociológica para significar a adolescência? Como falam sobre 

sujeitos adolescentes menos favorecidos socialmente?  

A partir das reflexões suscitadas até então, considerei relevante desenvolver um trabalho 

de pesquisa–intervenção que pudesse levar um grupo de adolescentes (da mesma escola particular 

onde trabalhei) a pensar sobre como são enredados pelos discursos a respeito do que significa 

ser adolescente na contemporaneidade e como se posicionam no interior desses discursos 

(aceitação–resistência–negociação). O grupo foi composto de quinze adolescentes entre 13 e 15 

anos, sendo sete meninas e oito meninos. Foram realizados nove encontros com periodicidade 

semanal e duração de 50 minutos.  

Vale ressaltar que o recorte de classe social presente em minha pesquisa esteve 

circunscrito à instituição de ensino onde os adolescentes estudam: a escola particular. Não 

há outro critério para a escolha dos participantes da pesquisa, de modo que todas as 

denominações em referência aos segmentos sociais mais favorecidos constituem inferências 

sobre o público que, de um modo geral, frequenta as escolas particulares (de médio ou 

grande porte) em Fortaleza. Da mesma forma, faz-se mister explicar aqui que os termos 

adolescente e jovem, bem como adolescência e juventude, foram tratados neste estudo como 

sinônimos, servindo para delimitar o segmento etário compreendido entre os 12 e os 18 anos 

incompletos, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta explicação foi 

discutida teoricamente no terceiro capítulo. 

Assim, no primeiro capítulo, Discurso e modos de subjetivação: como o que se diz 

constitui o que se é, apresentei uma discussão sobre a noção de sujeito em Foucault, 

importante para a compreensão do que o filósofo denomina “modos de subjetivação”. Este 

conceito é articulado ao de discurso, que permeou todo o trabalho da pesquisa, sendo tal 
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articulação fundamental para a análise de meu objeto, pois parti da compreensão de como 

os adolescentes são subjetivados pelos discursos legitimados como verdade sobre 

adolescência. Outros conceitos, como subjetividade, poder, saber, vontade de verdade 

foram explicitados e discutidos teoricamente através do diálogo de Foucault com seus 

comentadores. Ao fim, partindo da associação entre tais conceitos, discuti brevemente 

como a adolescência entra na ordem do discurso no contexto contemporâneo. 

No segundo capítulo, Trajetória Teórico-metodológica: estrada onde atravessam 

sujeitos e discursos, mostrei uma discussão teórico-metodológica sobre a pesquisa–

intervenção e a ferramenta utilizada nesse trabalho: o grupo de discussão. Também 

descrevi a parceria com a escola, o histórico que antecedeu o trabalho de campo, o 

processo de formação do grupo e o percurso que fizemos ao longo dos encontros. Nesse 

relato descritivo, analisei qualitativamente alguns processos que atravessaram todo o 

caminhar do grupo, os quais designei de “permanências e imprevisibilidades”, além da 

análise da minha implicação no papel de pesquisadora.   

No terceiro capítulo, Adolescentes em Construção: analisando e (des) articulando 

saberes sobre as várias adolescências, retomei a discussão sobre adolescência, partindo 

dos discursos que a circunscrevem como um objeto que, mesmo perpassado por 

características biológicas, é produzido dentro de determinadas condições sócio-históricas 

e, portanto, mutável. Em seguida, à luz dos dois capítulos anteriores, destaquei os 

enunciados e discursos que emergiram na pesquisa, analisando os posicionamentos e 

deslocamentos discursivos operados pelos adolescentes no grupo de discussão.  

Por fim, nas Considerações Finais, apresentei a análise dos principais resultados 

da pesquisa em articulação com os capítulos teóricos, aos quais também agreguei as 

reflexões suscitadas durante e após o processo. Finalizei discutindo os possíveis 

encaminhamentos e lacunas da pesquisa. 
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2 CAPÍTULO 1 – DISCURSO E MODOS DE SUBJETIVAÇÃO: COMO O QUE SE 

DIZ CONSTITUI O QUE SE É 

 

 

2.1 QUEM SOMOS NÓS: O SUJEITO MODERNO EM CONSTRUÇÃO 

 

2.1.1 Introduzindo a Noção de Subjetividade 

  

A subjetividade e a noção de sujeito têm sido pontos centrais na discussão e 

questionamento dos paradigmas das ciências humanas. A fim de promover a “verdade” 

sobre a condição humana, vários perfis de sujeito são traçados: o sujeito do conhecimento, 

o sujeito psicológico e o sujeito do inconsciente. Paralelamente, a subjetividade, via de 

regra, vem acompanhada de um “subjetivismo”, ora sendo negada em nome da 

objetividade científica, a chamada neutralidade, ora avançando em nome de uma 

constituição estrutural e universal do sujeito. No entanto, ambas as concepções, 

“objetivista” ou “subjetivista”, apontam para o mesmo lugar: o sujeito transcendental, a 

subjetividade individualizante, prisioneira de uma interioridade (MIRANDA, 2000, p. 30).   
   

O trecho extraído do artigo Subjetividade: a (des) construção de um conceito abre o 

presente capítulo por sinalizar, simultaneamente, duas questões com as quais me deparei ao 

iniciar este estudo: a necessidade de delinear teoricamente a que me refiro quando trato dos 

termos sujeito, subjetividade e subjetivação, e, ao mesmo tempo, a complexidade de fazê-lo. 

Complexidade porque, como explica Miranda (2000), corre-se o risco de enveredar num 

reducionismo “objetivista” ou “subjetivista” ao tratar da subjetividade, por exemplo, como 

também de desconsiderar que a contemporaneidade vem engendrando novas subjetividades, 

novas formas de se construírem sujeitos.   

A redução da noção de subjetividade à esfera do individual foi legitimada, como esclarece 

Miranda (2000), por vários dos discursos “psi”, assim como muitos “tipos” de sujeitos foram sendo 

constituídos pelos discursos das ciências humanas emergentes na modernidade. Não 

desconsiderando que cada sujeito tem suas particularidades individuais, a noção de subjetividade 

aqui foi tratada a partir do “entrecruzamento de diversos fatores que vão desde o ‘romance familiar’ 

até o desenvolvimento tecnológico operante em nosso século” (MIRANDA, 2000, p. 31). Ou seja, 

como construída histórica e socialmente. Essa visão é compartilhada por pensadores, como 

Foucault, Deleuze, Guattari, Derrida, intitulados como filósofos da diferença
6
 ou pós-estruturalistas.  

____________ 

6
 A Filosofia da Diferença parte do princípio da multiplicidade e não da unidade, opondo-se ao pensamento da 

representação, próprio das concepções filosóficas e científicas tidas como verdadeiras. Compreende que as ciências 

estão sempre se transformando, de modo que o sujeito, assim como o objeto do conhecimento, são construções (e não 

representações) do discurso científico do qual fazem parte (GALLO, 2011). 
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Nesse contexto, Guattari e Rolnik (1999) defendem que não existe uma natureza 

humana. O sujeito é essencialmente construído, fabricado, produzido no registro do social. 

Referem-se ao termo “cultura capitalística” (p. 21) para designar uma única cultura existente 

que produz tantos objetos como sujeitos (nas sociedades capitalistas). A produção de 

subjetividade, no entanto, compete com o que os autores chamam de “processos de 

singularização” (p. 17):  

 
uma maneira de recusar todos esses modos de encodificação preestabelecidos, todos 

esses modos de manipulação e de telecomando, recusá-los para construir, de certa 

forma, modos de sensibilidade, modos de relação com o outro, modos de produção, 

modos de criatividade que produzam uma subjetividade singular. (GUATTARI; 

ROLNIK, 1999, p. 17).  
 

Para Guattari e Rolnik (1999), os processos de singularização são, na verdade, 

microprocessos que podem ocorrer na esfera individual e constituem movimentos de 

resistência à produção de subjetividade capitalística. Foucault compartilha do pensamento de 

que o sujeito é constituído socialmente e também tem como foco de suas investigações a 

descoberta das possibilidades de luta desse sujeito contra as formas de submissão de sua 

subjetividade. No presente trabalho, portanto, irei me deter no corpo conceitual foucaultiano, 

já que o filósofo articula o discurso aos processos de subjetivação que analisa e esta 

articulação conceitual constitui a base do meu objeto de pesquisa.  

 

2.1.2 O Sujeito Foucaultiano: transitando entre os domínios que o circunscrevem 

 

Michel Foucault foi um filósofo francês que viveu entre 1926 e 1984 e que tinha como 

domínio de estudo as práticas sociais. Por meio do mapeamento dessas práticas e tomando 

como base os próprios acontecimentos históricos, dedicou-se ao estudo das maneiras pelas 

quais se constituíram os sujeitos modernos, ou seja, aos diferentes modos pelos quais, em 

nossa cultura, o ser humano torna-se sujeito e, simultaneamente, como já dito, ao estudo das 

possibilidades de libertação desse sujeito das amarras do seu assujeitamento. Como define 

Oksala (2011), “Foucault foi um filósofo que usou a história para compreender a sociedade 

contemporânea a fim de transformá-la rumo a uma maior liberdade” (p. 8).  

A análise foucaultiana das práticas sociais difere-se de uma análise convencional. Por 

meio desse estudo historiográfico, Foucault mostra, por exemplo, como a prática da prisão 

emergiu como resultado de determinadas contingências. O objetivo de sua obra Vigiar e Punir 

não é apresentar um tratado sobre o surgimento da prisão, mas “libertar nosso pensamento da 
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ideia de que essa forma de punição é inevitável, e com isso permitir-nos imaginar 

alternativas para ela” (OKSALA, 2011, p. 17). Outras obras do autor, como História da 

Loucura e História da Sexualidade, foram tentativas de desnaturalizar o surgimento da 

insanidade e da sexualidade, respectivamente. Através da análise histórica das práticas, 

Foucault quis mostrar como foram construídos sujeitos como delinquentes, homossexuais e 

doentes mentais (OKSALA, 2011).  

Vamos, portanto, percorrer um pouco de seu caminho teórico para chegar às 

articulações entre os conceitos discurso, subjetivação e, finalmente, adolescência na 

contemporaneidade. Compreendendo que a subjetividade é constituída socialmente na 

tessitura de inúmeros fatores, cabe pensar como estes fatores se articulam na constituição do 

sujeito adolescente na contemporaneidade. Se o discurso, segundo Foucault, está na base da 

constituição dos vários modos de ser sujeito, que sujeitos adolescentes, especialmente os de 

classe média urbana, estão sendo discursivamente construídos hoje?  

Veiga-Neto (2011), um dos estudiosos de Foucault, tentou sistematizar o pensamento 

do filósofo, tomando como referência, para isso, os trabalhos de seus antecessores. Segundo 

ele, no entanto, a maioria desses especialistas fez uso de critérios metodológicos e 

cronológicos para empreender tal sistematização, acabando por deixar lacunas em termos de 

rigor. Resguardando-se de incorrer no mesmo risco, o autor considera mais prudente falar em 

“domínios foucaultianos” (VEIGA-NETO, 2011, p. 42).   

Transitando nestes domínios, Veiga-Neto (2011) explica como Foucault lidou com os 

três modos de subjetivação que transformam os seres humanos em sujeitos: a objetivação de 

um sujeito no campo dos saberes (ser–saber), a objetivação de um sujeito nas práticas do 

poder (ser–poder) e a subjetivação de um indivíduo que trabalha e pensa consigo mesmo (ser–

consigo). Segundo Foucault (1987), portanto, “há dois significados para a palavra sujeito: 

sujeito ao outro através do controle e da dependência, e ligado à sua própria identidade 

através de uma consciência ou do autoconhecimento. Ambos sugerem uma forma de poder 

que subjuga e torna sujeito a” (p. 235). Os três domínios não se referem exatamente a 

diferentes métodos, mas, em sequência, o que ocorre em cada novo domínio é a introdução de 

um novo eixo de análise que resulta numa visão mais abrangente. 

Ao discorrer sobre a constituição do sujeito moderno, Foucault parte da premissa de 

que não há o sujeito a priori, preexistente ao mundo social, já rompendo com o cogito 

cartesiano. Critica a noção iluminista do sujeito como ser “consciente e transcendental, capaz 

de conhecer a totalidade do desenrolar da história, em cujas mãos estaria o destino dessa 

mesma história” (ARAÚJO, 2004, p. 242), rompendo com a filosofia tradicional moderna. 
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Nessa crítica, coloca em xeque a pretensão absolutista da razão totalitária e unificadora 

(VEIGA-NETO, 2011), sem, no entanto, rejeitar o pensamento moderno. Segundo Veiga-

Neto (2011), Foucault amplia-o, pois tira da razão o status de metanarrativa, de retrato da 

realidade, relativizando-a dentro do conjunto de outras verdades. O sujeito, por sua vez, deixa 

de ser universal e transcendental para ser contingente. E a investigação do filósofo volta-se 

exatamente para as condições de emergência desse sujeito.  

É nesse contexto onde Foucault ancora a arqueologia, primeiro de seus domínios. 

Nela, procurou mostrar como nos tornamos sujeitos de conhecimento, ou, na verdade, produto 

desse conhecimento, por isso se fala em objetivação (VEIGA-NETO, 2011). Ou seja, o saber 

científico inaugurado na modernidade faz nascer o sujeito indivíduo ao mesmo tempo em que 

nasce o sujeito objeto desse saber. É subjetivado no mesmo processo em que é objetivado. 

Este domínio é chamado arqueologia porque o trabalho de Foucault foi exatamente escavar 

verticalmente o solo que deu origem a determinados tipos de saberes – através de fontes 

documentais, das oficiais às desconhecidas ou desprezadas – para compreender o que os 

sustentou durante sua existência. Ao analisar as grandes ciências dos séculos XVIII e XIX, 

a Linguística, a Biologia e a Economia, busca mostrar como o homem emerge como 

sujeito–objeto no mundo da linguagem, da vida e das trocas e do trabalho, respectivamente 

(VEIGA-NETO, 2011). 

Assim, Foucault iniciou o mergulho vertical nos discursos, buscando entender a 

quais procedimentos estão submetidos, quais suas regularidades, desestabilizar as grandes 

narrativas (das elites, das ciências), dar relevo às partes insignificantes, fazendo uma 

análise, como denomina Veiga-Neto (2011), da “história vista de baixo” (p. 47). Nessa 

análise, procura dar conta de como um texto vem a ser o que é e não interpretá-lo ou 

investigar o que está nas suas entrelinhas.  

 Ao se ocupar dos discursos, ou práticas discursivas, que circulavam no interior 

das ciências, Foucault articula-os ao que denomina práticas não discursivas, em 

referência às condições econômicas, sociais, políticas e culturais (VEIGA-NETO, 2011), 

mas ainda sem aprofundar a análise do poder subjacente a tais práticas, o que ocorre no 

domínio da genealogia.  

Com o exercício arqueológico, Foucault fornece uma rica ferramenta analítica aos 

pesquisadores e analistas de discursos. Sua contribuição para este estudo em específico se 

localiza na possibilidade de compreender como os adolescentes são enredados pelos discursos 

que circunscrevem a adolescência na contemporaneidade. Como será visto adiante, desde 

que passou a ser compreendida como um momento da vida com características específicas 
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(e mesmo antes disso), muitos significados vêm sendo atribuídos à adolescência. Todas as 

construções que a circunscrevem dentro de um ou outro campo discursivo (psicológico ou 

sociológico, por exemplo) estão articuladas a práticas sociais inseridas em determinados 

contextos históricos. 

No segundo domínio, Foucault estudou como os sujeitos são objetivados pelo poder, 

ou o que chama de “práticas divisoras” (1987). Ou seja, como são constituídos como sujeitos 

e como objetos a partir do que os divide e separa do outro, como, por exemplo, o louco do 

são. Foucault não abandona o saber, mas passa a se interessar pelo poder “enquanto elemento 

capaz de explicar como se produzem os saberes e como nos constituímos na articulação entre 

ambos” (VEIGA-NETO, 2011, p. 56). Os discursos passam a ser analisados em tensão com as 

práticas de poder. A genealogia implica em fazer um tipo de história que busca a gênese dos 

discursos não em termos de origem, mas de sua materialidade, das condições históricas de sua 

emergência (VEIGA-NETO, 2011). 

Nesse contexto, o filósofo lança mão do conceito de dispositivo. Um dispositivo é “um 

conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações 

arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados 

científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas, [...], o dito e o não dito” 

(FOUCAULT, 1979, p. 136). Foucault incorpora o termo dispositivo ao seu vocabulário 

discursivo quando agrega o poder aos estudos sobre o saber.  

Sobre como o poder opera na constituição dos sujeitos, discorre: 

 
Esta forma de poder aplica-se à vida cotidiana imediata que categoriza o indivíduo, 

marca-o com sua própria individualidade, liga-o à sua própria identidade, impõe-lhe 

uma lei de verdade, que devemos reconhecer e que os outros têm que reconhecer nele. 

É uma forma de poder que faz dos indivíduos sujeitos (FOUCAULT, 1987, p. 235). 
 

Com essa afirmação, Foucault (1987) “desnaturaliza” o sujeito, mostrando que ele é 

constituído do interior das práticas sociais, práticas de poder que o subjugam. A 

individualidade da qual fala o filósofo não se confunde com liberdade individual, mas, ao 

contrário, com aprisionamento, pois ela é imposta, colada ao sujeito, no momento em que ele 

emerge na dobra onde se articulam saber e poder. 

Desnaturalizar consiste, portanto, em evidenciar as condições de emergência do sujeito, 

o que não constitui tarefa fácil, levando em conta os vários fatores envolvidos. Pensar, por 

exemplo, o adolescente como “menor de idade” remete à ideia da marginalidade, outro objeto 

que já perdeu o sentido de “estar à margem” para ser associado ao risco. A menoridade, 

portanto, deveria ser compreendida apenas como um intervalo etário, concepção atribuída a 
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todos os adolescentes. No entanto, as distintas práticas sociais que construíram o adolescente 

discursivamente como menor o aprisionaram nesse lugar do perigo, perigo este que também é 

colado à pobreza. Tem-se, portanto, uma rede poderosa de significados que são atribuídos 

naturalmente à adolescência pobre. Tal rede atravessa outros tantos discursos e nos atravessa 

subjetivamente, influenciando nossos modos de ser. Nesse estudo, busca-se problematizar como 

estes atravessamentos ajudam a constituir o adolescente mais favorecido socialmente, 

especificamente aqueles que participaram da pesquisa.  

Finalmente, tem-se o terceiro domínio foucaultiano, o “arqueogenealógico” (VEIGA-

NETO, 2011, p. 37), assim denominado por se valer dos dois anteriores. Voltando seu estudo 

inicialmente para a compreensão da centralidade da sexualidade no século XIX, ainda no 

segundo domínio, depois o filósofo “regressou” para a sexualidade na antiguidade 

grecorromana na busca pelas origens de como nos constituímos como sujeitos de desejo. 

Foucault faz um deslocamento teórico e cronológico na análise de textos prescritivos da 

antiguidade grecorromana, procurando traçar a genealogia da ética ocidental, investigando 

como se dá a relação de cada um consigo próprio (FOUCAULT, 1984). Nesses textos, 

descobriu um conjunto de regras de conduta cuja obediência voluntária denominou “práticas 

de si”. Por estas práticas “os indivíduos foram levados a prestar atenção a eles próprios, a se 

decifrar, a se reconhecer e se confessar como sujeitos de desejo, estabelecendo de si para 

consigo certa relação que lhes permite descobrir, no seu desejo, a verdade de seu ser...” 

(FOUCAULT, 1984, p. 11). Essa relação consigo mesmo é alcançada dentro de uma 

atmosfera ética na medida em que a obediência às práticas tem como base a busca pela 

transformação, por um modo de vida pleno, uma existência singular, impulsionando o sujeito 

na procura por sua própria verdade
7
.  

Se para Foucault a busca por essa existência livre, não objetivada, deve pautar o 

sentido de nossa existência, aos gregos isso foi possível. “Os gregos, segundo Foucault, tendo 

inventado a relação de poder entre homens livres, inventam a relação de poder para consigo 

mesmos: em outras palavras, colocando a força em direção ao ‘eu’, eles inventam a 

subjetivação” (FISCHER, 1996, p. 80).  

Em toda a sua trajetória histórica de problematização das práticas sociais 

subjetivantes, Foucault buscou encontrar na constituição do sujeito um espaço de liberdade, 

de subjetivação no lugar da objetivação, tentando descobrir de que forma o sujeito poderia 

____________ 

7
 Tais técnicas, no entanto, segundo Foucault (1984), perderam em autonomia com o cristianismo (poder pastoral) e 

com as práticas do poder disciplinar.  
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verdadeiramente resistir à sujeição de si e procurar formas mais autênticas de se constituir. 

Nas palavras de Araújo (2004):  

 
Daí sua modesta proposta de resistência, pois em cada novo modo de conhecer 

e, consequentemente, novo modo de agir, vêm embutidas forças, estratégias, 

práticas (discursivas, políticas, sociais, tecnológicas, comunicativas) que nos 

habilitam a lidar com as coisas e com as quais é preciso lidar e, na medida do 

possível, criticar (pp. 242–243).      
 

Essa relação entre formas de sujeição e resistência é importante para a discussão de meu 

objeto, uma vez que esse jogo de forças tece os posicionamentos dos adolescentes em relação 

aos discursos sobre adolescência, dando pistas de como são subjetivados por tais discursos, e 

quais as possibilidades de fazerem deslocamentos em seu posicionamento. Na pesquisa, é o 

grupo de discussão
8
 que dá visibilidade a esse jogo de forças, aos atravessamentos discursivos e 

aos posicionamentos dos sujeitos, possibilitando transformações e a emergência de novos 

posicionamentos, novos sujeitos.   

 

2.1.3 Sobre Como os Poderes Subjetivam  

 

Para compreender melhor como se opera a objetivação dos sujeitos, é preciso entender 

quais são as formas de poder a que Foucault se refere e como esse poder se transformou ao 

longo da história. Tais transformações implicaram na constituição de diferentes tipos de 

sujeito, ou diferentes modos de subjetivação. O objetivo de Foucault ao construir a genealogia 

do sujeito foi, desnaturalizando sua existência, descobrir como ele pode se libertar das formas 

do seu assujeitamento. 

 

2.1.3.1 A Sociedade Disciplinar: corpos, tempos, sujeitos repartidos 

 

Em geral, os estudiosos da modernidade atribuem o marco do pensamento moderno no 

século XVII a Descartes, a partir do racionalismo e da busca pelo conhecimento seguro da 

verdade. Pensadores, como Francis Bacon, David Hume e Emanuel Kant, dentre outros, 

também contribuíram para o delineamento da modernidade, que pode ser traduzida, nas 

palavras de Moraes e Nascimento (2002), como: 

____________ 

8
 Ferramenta teórico-metodológica utilizada nessa pesquisa–intervenção. O grupo de discussão será 

problematizado no segundo capitulo.  
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um modo de organização social que tem como linhas de apoio a invenção de um 

mundo calcado no pensamento/discurso do Iluminismo, a introdução do capitalismo 

fabril e a organização e gestão do Estado pela classe burguesa. Seu sustentáculo 

principal é a maneira bastante específica de conceber e produzir os corpos e as 

subjetividades (p. 92).      
 

Esse modo específico de produção dos corpos e subjetividades, é engendrado no 

modelo de sociedade sustentáculo da modernidade no contexto europeu, denominado por 

Foucault de “sociedade disciplinar”. Incompatível com o poder soberano
9
, nos séculos XVII 

e XVIII, a sociedade disciplinar inaugura uma nova mecânica de poder, com alcance maior, 

menos onerosa e que se apoia no princípio de uma nova economia do poder, que propicia, 

simultaneamente, o crescimento das forças dominadas e o aumento da força e eficácia de 

quem as domina. Um mecanismo não repressivo “que permite extrair dos corpos mais tempo 

e trabalho do que bens e riquezas” (FOUCAULT, 1979, p. 187). 

Através da vigilância, e não mais por meio de castigos, punições, taxas e obrigações 

fundamentadas juridicamente (como no poder soberano), a nova forma de poder atua 

extraindo dos corpos tempo e trabalho. Nas instituições, como fábricas, prisões e escolas, a 

vigilância opera segundo o princípio “poucos observam muitos”
10

, garantindo o controle dos 

corpos e dos espaços (FOUCAULT, 1987).  

Na análise de Foucault, é nesse momento que o saber científico se alia às instituições e 

disciplinas, resultando nas práticas divisoras. A necessidade de arregimentar forças produtivas 

para a constituição do capitalismo industrial leva aos procedimentos de classificação, exclusão, 

divisão, separando quem estava de quem não estava apto ao exercício dessa força. Esse poder 

produtivo não dominador, que fabrica corpos como potência, se ancora no discurso normativo que 

define padrões. “Inauguram-se, assim, as sociedades de normatização, nas quais os valores da 

norma são tornados referenciais para os valores da moral, da justiça, do trabalho, da 

penalidade, enfim, para toda a sociedade” (MORAES; NASCIMENTO, 2002, p. 93). 

Além da separação entre os aptos e não aptos, para o bom funcionamento do sistema 

produtivo, as condutas passam a ser observadas e as crianças cuidadas para que não morram 

tão facilmente e possam se transformar em força produtiva. Entram em ação as práticas 

____________ 

9
 Nas sociedades ocidentais, desde a Idade Média e até o século XVII, o poder era exercido através do pensamento 

jurídico elaborado em torno do poder do soberano. Consistia num mecanismo de poder respaldado pela teoria jurídico-

política da soberania e cujo princípio era a violência, mas não atingia a todos individualmente (FOUCAULT, 1979). 

10
 O Panóptico de Bentham é uma estrutura arquitetônica utilizada como tecnologia de poder nas instituições 

disciplinares (prisões, hospitais, fábricas, escolas). Trata-se de uma construção periférica em forma de anel e com uma 

torre no centro. O anel é dividido em celas e a torre possui um vigilante. A iluminação permite que ele vigie todos os 

que estão na cela sem ser visto por eles. (FOUCAULT, 1979). 
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higienistas e os vigários, para escolarizar milhares de crianças e posteriormente as mulheres. 

A nova gestão das crianças e das famílias instaura uma nova economia de poder: a biopolítica 

(FOUCAULT, 1979). Ela agrega ao poder disciplinar, individualizado, o cuidado com a vida 

das populações, ou seja, com seus problemas de natalidade, longevidade, saúde e higiene.  

Também a sexualidade se tornou alvo de interesse de Foucault quando passou a ser 

produzida e ao mesmo tempo interditada pelos discursos normativos e instituições 

disciplinares no século XIX, assumindo uma centralidade que antes não existia. Foucault não 

empreende um estudo sobre os comportamentos ou condutas sexuais, mas toma a sexualidade 

como um caminho para entender como nos reconhecemos e subjetivamos como seres de 

desejo. A esse respeito, explica Veiga-Neto (2011): 

 
A sexualidade interessa na medida em que ela funciona como um grande sistema de 

interdições, no qual somos levados a falar sobre nós mesmos, em termos de nossos 

desejos, sucessos e insucessos e no qual se dão fortes proibições de fazer isso ou 

aquilo. Diferentemente de outras interdições, as proibições sexuais estão continuamente 

relacionadas com a obrigação de dizer a verdade sobre si mesmo (p. 80).     

 

A produção da repressão, que Foucault passa a denominar “dispositivo da sexualidade”, é 

uma articulação do saber com o poder na medida em que a norma passa a legislar quem são os 

puros e quem são os degenerados e perversos, sexualmente falando. A sexualidade transforma-se 

num dispositivo de cuidado e controle biopolítico da população. Nas palavras de Fischer (1996): 

“produz-se um saber sobre o sexo, saber que se aplica diferentemente em relação a ricos e 

pobres: estes, em nome da higiene pública, aprendem a controlar o incesto; aqueles, mais 

tarde terão acesso à psicanálise e obterão o remédio para a repressão” (p. 76).  

Ao enveredar pelo estudo do poder, Foucault não se detém em suas formas 

regulamentares e legítimas. Interessa-lhe, pois, captá-lo em suas extremidades, em suas 

últimas ramificações, nas suas formas e instituições mais regionais e locais. Explica, por 

exemplo, que não foi só a racionalidade das disciplinas (da psiquiatria emergente, por 

exemplo) que transformou o louco em doente mental, nem tampouco unicamente a burguesia 

responsável por sua exclusão, mas o conjunto de micro racionalidades que se entrelaçava no 

interior do tecido social ocidental moderno para mostrar porque ele era inútil na produção 

industrial (FOUCAULT, 1979). O filósofo também defende que o poder não deve ser 

tomado como fenômeno de dominação maciço e homogêneo, ou centrado nas mãos de uma 

classe, enquanto outra é apenas dominada, mas como algo que circula, que funciona em cadeia. 

“O poder não se aplica aos indivíduos, mas passa por eles” (FOUCAULT, 1979, p. 183). 

Todos os sujeitos (sem distinção entre dominantes e dominados) se constituem no interior 
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dessa relação, na qual estão intrinsecamente relacionados poder e liberdade. Não existe poder, 

mas sim, violência, se não houver a possibilidade de liberdade ou estratégia de luta. 

(FOUCAULT, 1987.) Essa liberdade, apresentada no início desse capítulo como objetivo 

maior do trabalho investigativo de Foucault, também deve ser vista, como esclarece Veiga-

Neto (2011), como “homeopática, concreta, cotidiana e alcançável nas pequenas revoltas 

diárias, quando podemos pensar e criticar o nosso mundo” (p. 22) e, assim, buscar novas 

formas de subjetividade.  

Na análise genealógica das práticas de poder, Foucault desnaturaliza a história dos 

acontecimentos, mostrando que todos os modos de subjetivação que os dispositivos 

engendram estavam a serviço das formas de controles sociais, ou seja, da produção de sujeitos 

que deveriam constituir-se desta e não de outra forma, em determinado contexto histórico e 

social. A noção de como os sujeitos são produzidos dentro do discurso da norma é de 

fundamental importância para este trabalho. Histórica e conceitualmente, enquanto construção 

discursiva, a adolescência tem caminhado lado a lado do discurso normativo, ora sendo 

circunscrita por ele, ora sendo excluída dele, o que é discutido adiante.    

 

2.1.3.2 A Contemporaneidade Engendrando Novas Formas de Controle 

 

 Os diversos movimentos de resistência social após a Segunda Guerra Mundial 

levaram a falência da sociedade disciplinar, com a crise generalizada das instituições de 

confinamento (DELEUZE, 1991). Tais movimentos engendrados como formas de resistência 

às subjetividades normatizadas põem em xeque o modelo de controle das sociedades 

disciplinares, que precisou se reorganizar com base em novas formas de controle. Assim 

afirmam Moraes e Nascimento (2002):   

 
As identidades fixas e patologizadas são recusadas e os movimentos de reforma 

abrangem o Estado, a família, a escola, os hospitais, o trabalho e as cidades. O 

controle social já não pode operar apenas pela norma. É importante a criação de 

outros mecanismos eficazes de comando, que consigam ser eficientes, econômicos e 

apropriados ao movimento de transformação imposto pela multidão (p. 94).       
 

Esses movimentos de contestação à sociedade disciplinar levaram à ampliação da 

utilização dos mecanismos de biopolítica que se voltam para as multidões. Segundo Moraes e 

Nascimento (2002), a nova forma de organização social passa a fazer uso dessas estratégias 

legitimadas pelas subjetividades constituídas nos processos das multidões para atrair o 

consumo e o comportamento das pessoas. Instituía-se, nas palavras de Deleuze (1991), a 
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sociedade de controle
11

. Os dispositivos de poder transformam-se e se diluem, passando a ser 

fluidos, já que na sociedade de controle os espaços se interpenetram e o tempo não é mais 

demarcado (tempo de trabalho e de descanso), passando a ser contínuo. As máquinas 

transformam-se, a linguagem passa a ser digital e a vigilância virtual. No entanto, explica o 

autor: “Não é uma evolução tecnológica sem ser, mais profundamente, uma mutação do 

capitalismo” (DELEUZE, 1991, p. 223). Nesse capitalismo mutante, o marketing que 

impulsiona o consumo passa a ser a alma do negócio. O homem sai do confinamento 

institucional para se aprisionar em dívidas, que não são apenas financeiras (DELEUZE, 

1991). São forjadas, portanto, novas formas de regulação, que prescindem do confinamento 

das instituições disciplinares, mas rivalizam com ele. Uma delas é a mídia, assim descrita por 

Moraes e Nascimento (2002):  

 
São, pois, mecanismos de poder que não limitam, proíbem ou distribuem em 

hierarquias rígidas e patologizantes – ou, pelo menos, essa distribuição não é tão 

essencialista quanto o processo de normatização; elas agem de maneira diferente: 

funcionam por sedução, interesse, curiosidade, através da lógica do prazer incessante 

e incontrolável do consumo e da aquisição
12

 (p. 95).        
 

A sociedade de controle é produzida pela sociedade disciplinar ao mesmo tempo em que 

denuncia seu fracasso, pois ela traz consigo todas as consequências de um projeto que falhou. A 

crença na capacidade humana em promover o progresso da sociedade, em termos de humanização e 

liberdade, objetivo para o qual se voltaram o conhecimento e a utilidade (produzindo a racionalidade 

científica utilitária), ao contrário, levou à perda dos referenciais coletivos e humanitários, bem como 

à degradação da natureza e de muitos bens culturais. 

O escritor polonês Zigmunt Bauman (2001 e 2009) faz uma análise das transformações 

sociais pelas quais passam as sociedades pós-modernas, utilizando a metáfora da liquefação para 

falar da mudança de paradigma, cuja marca é, exatamente, a perda dos referenciais da modernidade 

e o nascimento do individualismo. Nomeia sólida a primeira fase da modernidade, caracterizada 

pelo controle estatal e as normas industriais, quando a socialização era voltada à vida produtiva. 

Apesar da tediosa rotina de trabalho e da contraposição trabalho/capital, a estabilidade no trabalho e 

os vínculos corporativos conferiam certa segurança e tranquilidade ao sujeito. Para o autor, a 

____________ 

11
 Não significa que a disciplina é simplesmente suplantada, mas que não se aplica mais da mesma forma, como 

se os sujeitos a tivessem internalizado, conduzindo-se a, sem precisar do controle externo. 

12
 A mídia será problematizada nesse estudo enquanto lócus diferenciado de constituição de sujeitos na medida 

em que, por meio desse jogo de sedução, produz, agrega e veicula inúmeros discursos, como é discutido no 

terceiro capítulo. 
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redução do controle estatal e a consequente dissolução desse modelo relacional transformaram os 

sujeitos em individualistas, na medida em que cada um passou a ter que viver por conta própria. 

A modernidade líquida, como tratada por Bauman, recebe também a denominação de 

modernidade tardia ou reflexiva (COHEN; MENDEZ B., 2000) como efeito de um processo 

marcado por intensas evoluções industriais e tecnológicas ao longo da modernidade tradicional, que 

levam hoje as sociedades à autoconfrontação com as consequências dessas evoluções, sejam 

individuais ou coletivas. Tais consequências inserem a sociedade num contexto de riscos 

categorizados de três formas: 1 – a degradação dos recursos naturais; 2 – os perigos relacionados à 

insegurança social; 3 – o desencantamento gerado pela dissolução dos referentes coletivos, esta 

última enfatizada por Bauman (2001 e 2009). 

Embora sem aprofundar a respeito de todos os efeitos dessas mudanças, para este estudo, foi 

preciso analisar como elas estão imbricadas na constituição das várias formas de ser adolescente na 

contemporaneidade. A construção do que hoje se compreende como risco social, no contexto da 

dissolução dos referentes coletivos e da fluidez das relações, ajuda a pensar como se constitui 

discursivamente o sujeito adolescente como individualista ou como um risco em potencial. Assim, 

os vários discursos que enunciam a adolescência, seja associada ao consumo, às tecnologias, ou ao 

contrário, aos perigos, como uma ameaça ou um problema social, são permeados pelas práticas de 

poder instituídas socialmente. A análise genealógica de Foucault problematiza como os discursos 

estão articulados a tais práticas
13

.  

Para que nesse estudo possam ser analisados os discursos que atravessam e constituem os 

sujeitos adolescentes da pesquisa, é necessário introduzir a discussão sobre o conceito de discurso.   

Segundo Iñiguez (2004), há um recente interesse na análise e no estudo do discurso no 

âmbito das ciências sociais, interesse despertado por, pelo menos, três motivos. Primeiro, por conta 

do recente “giro linguístico”, processo assim denominado em referência à mudança na concepção 

de linguagem como representação para a função de construção da realidade; segundo, por conta das 

transformações na linguística, principalmente em termos de orientação para a análise do uso da 

linguagem nos vários contextos de comunicação; e, terceiro, por causa da centralidade e relevância 

que os meios de comunicação social e as novas tecnologias de comunicação têm dado aos processos 

relacionados à linguagem (IÑIGUEZ, 2004).  

Sem entrar na discussão sobre as distintas abordagens e o crescente interesse na temática, 

esclareço que, neste trabalho, por motivos já explicitados, a noção de discurso foi tratada dentro do 

referencial teórico de Foucault. 

____________ 

13
  A discussão sobre a relação adolescência e risco social é discutida no terceiro capítulo. 
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2.2 O DISCURSO E SUAS REGULARIDADES: QUEM DIZ O QUÊ, ONDE E PARA QUEM 

  

Mas, o que há, enfim, de tão perigoso no fato de as pessoas falarem e de seus 

discursos proliferarem indefinidamente? Onde, afinal, está o perigo? (FOUCAULT, 

2009a, p. 8).         
 

Ao enveredar pela análise do poder como elemento constitutivo dos saberes, Foucault 

modifica a compreensão acerca dos discursos. Não rejeita as descobertas do domínio 

arqueológico, mas amplia a noção de discurso, na medida em que agrega a essa noção uma 

intencionalidade ancorada nos próprios acontecimentos históricos. E assim, os perigos 

subjacentes aos saberes produzidos passam a ser alvo de suas preocupações, o que modifica 

seu vocabulário sobre os discursos. É assim que na obra A Ordem do Discurso
14

 responde à 

pergunta que introduz esse tópico: 

 
Suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 

controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 

acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade 

(FOUCAULT, 2009, pp. 8–9).        
 

Foucault (2009b) concebe o discurso não “como conjunto de signos (elementos 

significantes que remetem a conteúdos ou a representações), mas como práticas que formam 

sistematicamente os objetos de que falam” (p. 55). Como já dito, não existe sujeito (nem 

objeto) a priori, mas que é construído no interior de dispositivos, ou seja, práticas discursivas 

e não discursivas onde se entrelaçam saber e poder.  

Sua noção de discurso como prática contribui para o exercício da análise do discurso, 

de modo que a arqueologia passa a ser reconhecida como uma modalidade dessa análise 

(CASTRO, E., 2009). Juntamente a Derrida, pertence à tradição de filósofos francesa para 

quem a função da linguagem não consiste em representar as coisas. Não há, de um lado, as 

palavras e, de outro, as coisas. Falar, ao contrário, constrói uma realidade circunscrita 

àquele momento e lugar. As condições de permanência ou transformação daquela realidade 

constituída vão depender das articulações entre saber e poder que sustentam o discurso que 

a produziu. O propósito de Foucault, portanto, foi “localizar e ver como funcionam essas 

práticas em certas configurações de saber de certa época” (ARAÚJO, 2004, p. 216), 

levando em conta que épocas distintas têm diferentes configurações e organizações desse 

saber, ou seja, diferentes epistemes, cujo veículo é o discurso.  

____________ 

14
 Aula inaugural no Collège de France, pronunciada em: 02 dez. 1970. 
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Foucault concebe os discursos como uma dispersão, isto é, estando formados por 

elementos que não se interligam por nenhum princípio de unidade. O exercício da análise do 

discurso é exatamente descrever essa dispersão, buscando o estabelecimento de regras que 

regem a formação desses discursos (BRANDÃO, 2012). Dessa forma, segundo o filósofo, não 

há aleatoriedade, pois os procedimentos de controle do discurso asseguram que não é 

qualquer sujeito que pode proferir qualquer coisa em qualquer lugar. Esses procedimentos 

podem ser externos ou internos (FOUCAULT, 2009a). No primeiro conjunto, Foucault 

localiza o procedimento da exclusão, seja através da interdição, da rejeição ou da vontade de 

verdade. A interdição refere-se à censura propriamente dita e o filósofo faz referência, nesse 

caso, aos assuntos ou temas considerados tabus em nossa sociedade, como por exemplo, a 

sexualidade e a política. A rejeição ou separação refere-se ao procedimento de segregação do 

objeto, como, por exemplo, no caso da loucura. A palavra do louco na Idade Média não era 

ouvida, não tinha validade, ou, por outro lado, era concebida como uma profecia. Quando se 

torna objeto do discurso das disciplinas, passa a ser circunscrita pelos médicos, os únicos 

legitimados a ouvi-la, no limite do que pode ou não ser dito. Já a terceira interdição, a vontade 

de verdade, representa um recorte de alguns saberes que se sobrepõem a outros ou dos que 

dão suporte a outros saberes para que estes sejam considerados legítimos em determinadas 

épocas e lugares. Como afirma Araujo (2004): “Os discursos que produzem saber científico 

são formas institucionalizadas do poderoso discurso da vontade de verdade” (p. 235), pois 

constituem um saber que, exclui, separa e interdita outros. 

Dessa forma, em períodos diferentes da história, determinadas práticas discursivas são 

tomadas como regimes de verdade em detrimento de outras. As transformações no interior da 

sociedade disciplinar, por exemplo, produziram a centralidade discursiva das disciplinas, já 

não sendo suficiente somente o poder institucional, como reflete Foucault (2009a): 

 
[...] penso ainda na maneira como um conjunto tão prescritivo quanto o sistema 

penal procurou seus suportes ou sua justificação, primeiro, é certo, em uma teoria 

do direito, depois, a partir do século XIX, em um saber sociológico, psicológico, 

médico, psiquiátrico: como se a própria palavra da lei não pudesse mais ser 

autorizada, em nossa sociedade, senão por um discurso de verdade (pp. 18–19).       
 

Além dos externos, há ainda o que Foucault (2009a) denomina procedimentos internos 

ao próprio discurso, como os de classificação, ordenação ou distribuição. Tais procedimentos 

garantem o desnivelamento entre os discursos, como também sua rarefação, ou seja, a 

possibilidade de seu enfraquecimento no interior de determinados campos discursivos, como 

também de seu engrandecimento em outros. Um deles é o comentário, que legitima, reforça 
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ou modifica o discurso primeiro. O outro é o autor, não como sujeito individual, mas como um 

agrupamento de discursos (ex.: científico, literário) e cujo princípio é o mesmo do comentário, ou 

seja, garantir que determinados agrupamentos se sobressaiam em relação a outros, em 

períodos distintos. O terceiro procedimento é a disciplina, que se opõe ao autor por poder 

constituir-se como um sistema anônimo e também ao comentário pela possibilidade de 

formular proposições novas, sem fazer referência a um sentido que precisa ser reformulado ou 

confirmado. Nas palavras de Foucault (2009a), “a disciplina é um princípio de controle da 

produção do discurso. Ela lhe fixa os limites pelo jogo de uma identidade que tem a forma de 

uma reatualização permanente das regras” (p. 36). 

Além dos procedimentos externos e internos, Foucault (2009a) remete-se ainda a um 

terceiro grupo, que são as próprias condições de funcionamento do discurso, as regras que 

garantem que “ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfizer a certas exigências ou 

se não for, de início, qualificado para fazê-lo” (p. 37), já que nem todas as regiões do 

discurso são abertas e penetráveis. Tais condições são postas, por exemplo, no interior das 

disciplinas, das doutrinas, bem como nos rituais. 

 
O ritual define a qualificação que devem possuir os indivíduos que falam (e que, no 

jogo de um diálogo, da interrogação, da recitação, devem ocupar determinada 

posição e formular determinado tipo de enunciados); define os gestos, os 

comportamentos, as circunstâncias, e todo o conjunto de signos que devem 

acompanhar o discurso; fixa, enfim, a eficácia suposta ou imposta das palavras, seu 

efeito sobre aqueles aos quais se dirigem, os limites de seu valor de coerção 

(FOUCAULT, 2009a, p. 39).         
 

Os rituais constituem o procedimento emblema de um modelo de produção, veiculação 

e atravessamento discursivo, que é discutido adiante nesse estudo: a mídia. Ancoradas em 

Foucault, Fischer (2001, 2002a) e Miranda (2009) discutem sobre o conjunto de regularidades 

e materialidades que engendram determinados processos ritualísticos na mídia, na medida 

em que esta põe em evidência suas estratégias de linguagem ou, como denomina Fischer 

(2002a), estratégias de subjetivação
15

, pois ensinam e produzem modos de ser. Tais 

processos, como descreve Foucault (2009a), regem o que pode ser dito e quem está 

habilitado a fazê-lo. As disciplinas muitas vezes estão na constituição dessas formações 

discursivas, materializando por meio do ritual sua intencionalidade. Assim como ilustra 

Fischer (2001), em relação à gravidez na adolescência: 

 

____________ 

15
 Discutido no terceiro capítulo.   
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Fala-se uma adolescência de diferentes maneiras, e há discursos que não podem ser 

assinados por todos igualmente: o depoimento da atriz e modelo de sucesso sobre 

sua gravidez precoce reveste-se de uma permissividade que é negada à menina de 

subúrbio, cuja voz é captada pela reportagem especial do grande diário, e a quem se 

dirige o discurso do demógrafo, da socióloga e da psicóloga, atentos ao controle da 

sexualidade e da reprodução humana nas camadas populares (p. 209).         
 

A autora chama atenção para a presença dos mecanismos de exclusão e 

desnivelamento dos discursos, estes que constroem, portanto, diferentes objetos. As 

disciplinas ocupam um lugar de vontade de verdade, cuja intencionalidade, o controle, é 

o que se permite destinar para a adolescente pobre.  

 

2.2.1 O Jogo Discursivo em Análise 

 

Para uma compreensão maior do exercício de análise do discurso, na perspectiva 

foucaultiana, faz-se necessário, ainda, esclarecer alguns termos que fazem parte de um 

vocabulário bem específico (mas não exclusivo) dessa análise: enunciado, sujeito, formação 

discursiva e campo discursivo. Para uma exposição mais didática, faço uso das definições de 

Fischer (1996, 2001) e de outros comentadores no âmbito da Análise do Discurso, como Inês 

Lacerda Araújo (2004) Helena Nagamine Brandão (2012), Edgardo Castro (2009), além do 

próprio Foucault (2009a, 2009b).    

A articulação entre esses termos é ilustrada na expressão de Araújo (2004): “O 

discurso é constituído pelos enunciados que se dispõem numa formação discursiva na qual 

eles se encontram em relações determinadas, regidas pelos princípios da reutilização, da 

dispersão, da exterioridade, do acúmulo, da efetividade” (p. 231). 

Segundo Fischer (2001), o enunciado deve ser traduzido como um acontecimento, 

como “algo que irrompe num certo tempo, num certo lugar”, (p. 202) que nem a língua ou o 

sentido pode esgotar inteiramente. É considerado a menor unidade de um discurso e é 

constituído de elementos que garantem sua condição de existência, como a referência (a algo 

ou alguém), um sujeito que pode pronunciá-lo (não como indivíduo, mas como lugar que 

pode ser ocupado por determinados tantos outros sujeitos), o fato de estar sempre em relação 

com outros enunciados (de um mesmo campo discursivo – judiciário, econômico, político, 

jornalístico – ou não) e, por fim, a materialidade ou cena enunciativa, ou seja, a(s) forma(s) 

concreta(s) com que ele aparece. Percebe-se que sujeito e autor são conceitos que remetem a 

dois lugares diferentes, pois o primeiro referencia quem de direito pode proferir o discurso em 

questão, constituindo uma função vazia ou ainda, nas palavras de Araújo (2004), um lugar de 
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dispersão e descontinuidade, pois há várias posições possíveis de serem assumidas por ele no 

discurso, assim como diferentes indivíduos podem assumir essa função. 

Nas palavras do próprio Foucault (2009b, p. 108): “Descrever uma formulação 

enquanto enunciado não consiste em analisar as relações entre o autor e o que ele disse (ou 

quis dizer, ou disse sem querer); mas em determinar qual é a posição que pode e deve ocupar 

todo indivíduo para ser seu sujeito”. A questão da posição do sujeito está no cerne do 

exercício da análise do discurso, sendo talvez um dos pontos que mais diferencia a análise 

foucaultiana das demais, pois desconstrói algumas noções em referência a quem diz ou ao 

lugar que é ocupado por este alguém. Para Foucault, o discurso constitui tanto o sujeito que 

fala como aquele que é falado. 

A formação discursiva são as regras que determinam o que pode ou não ser dito no 

interior de determinada prática discursiva, conforme a posição que se ocupa dentro dele. Tais 

regras delimitam quais discursos assumem um lugar de vontade de verdade em diferentes 

contextos históricos e sociais. Isto significa que nem tudo pode ser dito da mesma forma em 

qualquer época ou lugar.  

As condições para que apareça um objeto não são internas nem externas ao discurso, 

mas se estabelecem no limite dele. Segundo Foucault (2009b), tais condições são relações 

“estabelecidas entre instituições, processos econômicos e sociais, formas de comportamentos, 

sistemas de normas, técnicas, tipos de classificação, modos de caracterização [...]” (p. 50). A 

disposição desses elementos em relação vai depender da prática discursiva. Araújo (2004) 

ilustra da seguinte forma em relação ao discurso médico: “o exame, o registro, a observação, 

a classificação, o diagnóstico, a prescrição, são exercícios ou funções que caracterizam uma 

prática discursiva” (p. 224).  

 
Trata-se de compreender o enunciado na estreiteza e singularidade de sua situação; 

de determinar as condições de sua existência, de fixar seus limites da forma mais 

justa, de estabelecer suas correlações com os outros enunciados a que pode estar 

ligado, de mostrar que outras formas de enunciado exclui.  Não se busca, sob o que 

está manifesto, a conversa semi-silenciosa de um outro discurso: deve-se mostrar 

porque não poderia ser outro. (FOUCAULT, 2009B, p. 31).         
 

Com isso, Foucault deixa claro que a análise do enunciado não implica buscar um  

sentido oculto ao que ele efetivamente diz, como se houvesse algo implícito por trás das 

palavras que o produzem, pois isso remete à ideia de representação, que é refutada por ele. 

O enunciado produz uma única realidade, que pode enfraquecer ou se dispersar no momento 

seguinte, mas que, enquanto é produzida, está diretamente ligada àquele discurso, com 

todos os efeitos que essa ligação engendra.    
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Inicialmente, o filósofo concebe que enunciados diferentes formam um conjunto 

quando se referem ao mesmo objeto. Depois conclui que um conjunto de enunciados não 

se relaciona com um único objeto, pois, na verdade, cada discurso constrói seu objeto. 

“Os objetos mudam conforme a formação discursiva em que se encontram dispersos” 

(ARAÚJO, 2004, p. 220). Assim, não existe um único objeto/loucura tratado de forma 

distinta pela psiquiatria, pelo sistema jurídico ou pela religião. Há, sim, objetos diferentes. O 

sujeito–objeto louco não é o mesmo sujeito–objeto doente mental. Há enunciados que se 

mantêm quando sua materialidade é transformada (ex.: num livro impresso ou manuscrito) e 

outros que também se transformam. A materialidade faz variar a identidade dos enunciados. 

Segundo Foucault (2009b):  

 
O regime de materialidade a que obedecem necessariamente os enunciados é, pois, 

mais da ordem da instituição do que da localização espaço-temporal; define antes 

possibilidades de inscrição e de transcrição (mas também limiares e limites) do que 

individualidades limitadas e perecíveis (p. 116).           
 

Foucault (2009b) afirma que a produção de um enunciado não está vinculada à 

possibilidade de seu reaparecimento, pois a relação do enunciado com o que enuncia é 

momentânea, de superfície. Da mesma forma que o filósofo postula com relação à 

materialidade, mesmo que sejam usadas as mesmas palavras em outro momento, não 

necessariamente se tratará do mesmo enunciado.  

Duas outras concepções das quais, baseada em Foucault, Fischer (2001) trata são as de 

interdiscursividade e heterogeneidade. A primeira refere-se à troca entre os vários discursos, 

enquanto a segunda tem a ver com as múltiplas enunciações que coexistem em um mesmo 

discurso, pois, levando em conta a dispersão dos enunciados e sujeitos, um discurso pode ser a 

expressão de vários que o enunciam.  

Fischer (1996) apresenta a mídia como emblema da heterogeneidade. Ao mesmo 

tempo em que a mídia constitui veículo de vários discursos, também produz e veicula o seu 

próprio discurso, este que é ainda atravessado por muitos outros. Assim, o que a mídia “fala” 

sobre adolescência, por exemplo, é construído a partir do discurso midiático que preconiza 

valores, como sucesso individual, consumo, beleza física, bem como das várias disciplinas 

que constituem saber sobre adolescência (pedagogia, psicologia, biologia), estas que já 

sairiam de seu habitat ao entrarem na cena midiática. 
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2.2.2 A Construção Discursiva da Adolescência: seguindo pistas históricas 

  

O estudo historiográfico de Foucault contribui de forma lúcida para mostrar que 

não há aleatoriedade na produção dos saberes, ajudando-nos a desnaturalizar os discursos 

e a dirigir nosso olhar para a relação entre as práticas discursivas e as diversas formas de 

poder que as permeiam.  

Partindo dessa relação, em especial no que ela permite articular discurso e sujeito, 

ou modos de subjetivação, cabe agora uma breve discussão sobre como historicamente a 

adolescência foi circunscrita no domínio dos saberes–poderes, para que possamos 

entender como se constituem diferentes adolescências enquanto sujeitos e objetos dos 

discursos na contemporaneidade.    

São muitos os discursos que constroem e definem a adolescência atualmente.  

Autores como Kehl (2004), Fischer (1996) e Carvalho (2008) apontam em seus estudos que 

a adolescência nunca esteve tão em alta, principalmente a partir da década de 60, quando se 

passou a valorizar tudo o que se refere a ela. A associação da juventude, aos ideais de beleza 

e consumo, sendo a mídia poderoso instrumento de fortalecimento dessa associação, produz 

um modelo no qual todos se reconhecem. Pobres e ricos constroem significados sobre o que 

é ser jovem a partir desse modelo e constituem-se subjetivamente atravessados pelos 

discursos que o sustentam.  

Além disso, há uma maior quantidade de jovens vivendo nas cidades, o que se 

intensificou, no Brasil, com o processo de redemocratização. Esses fatores já justificariam o 

grande interesse em estudar a juventude. Mas são as produções de sentido atribuídas a tais 

fatores que estão na base desse interesse. Muitos autores como Pais (1990), Gonçalves 

(2005), Carvalho (2008) afirmam que o interesse em estudar e falar sobre a juventude, tanto 

na Europa como no Brasil, insere-se numa lógica de controle dos excessos e vícios dessa 

mesma juventude (GONÇALVES, 2005). Mas cabe perguntar, qual juventude? Se 

diferentes enunciados constroem diferentes objetos–adolescentes, qual estaria no alvo dos 

estudos voltados às práticas de controle? Segundo Carvalho (2008), trata-se do jovem visto 

como um problema social, um gerador de riscos, ou seja, não daquele associado à beleza, 

liberdade ou ao consumo.   

Como visto, os discursos emergem em determinado contexto engendrados pelas 

relações de poder sustentadas pelas sociedades e se dispersam sofrendo transformações em 

seu interior, já que não há unidade entre seus elementos. Não há, por exemplo, fidelidade de 

um enunciado a determinado autor, podendo um mesmo enunciado ser proferido por autores 
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diferentes. A mudança no enunciado provoca, no entanto, a mudança no objeto. Dessa forma, 

não é uma mesma adolescência enunciada de diferentes formas, mas adolescências distintas. 

Baseada em Foucault, Fischer (1996) empreende um estudo sobre a articulação entre 

adolescência e mídia, em que discute sobre a centralidade da adolescência nos mais variados 

campos discursivos, apresentando a mídia, como já dito, como emblema da heterogeneidade 

discursiva pelo atravessamento que sofre e produz de tais campos. A partir do século XX, 

segundo a autora, a juventude passa a ser constituída como “fenômeno” e como “problema”, 

objeto de estudo principalmente da psicologia e da sociologia, respectivamente. Cada campo 

discursivo produz enunciados que se articulam regidos por formações discursivas que 

determinam o que pode e o que não pode ser dito. Essas duas constituições da adolescência 

são discutidas em articulação com a análise do material empírico, no terceiro capítulo, 

Adolescentes em Construção: analisando e (des) articulando saberes sobre as várias 

adolescências. Aqui, trata-se de historiar brevemente como a(s) adolescência(s) entra(m) na 

ordem do discurso na contemporaneidade enunciada por estas duas versões.  

Pinheiro (2006) compreende que a recente valorização da adolescência faz parte de um 

movimento que vem consolidando a concepção de crianças e adolescentes como sujeitos de 

direitos. No entanto, fazendo um resgate dessa construção social, em referência ao Brasil, a 

autora lembra que, do período colonial até metade do século XX, predominaram outras 

concepções sobre a criança e o adolescente: como objetos de proteção, de controle e 

disciplinamento ou repressão social. Cada uma dessas concepções fez-se presente em uma 

época específica e esteve associada a um conjunto de práticas segregadoras que atribuíam à 

infância e à adolescência pobre um lugar discursivo de negatividade e, portanto, de exclusão. 

Segundo Ariès (1981), até o século XVIII, a adolescência foi confundida com a 

infância, pois se encontrava no mesmo patamar de dependência, enquanto a juventude, 

considerada a idade média, era associada à ideia de força. As transformações biológicas da 

puberdade não representavam nenhuma alteração nesse status, tanto que, na língua 

francesa, não existiam termos para distinguir as duas fases da vida. Ambas eram tratadas 

como enfant (criança). Também não havia vocábulos que designassem idades diferentes 

dentro da infância. Foi apenas no século XIX, quando o francês tomou emprestado do 

Inglês a palavra baby (nenê), que surgiu e se ampliou um vocabulário da primeira 

infância. No entanto, subsistia a ambiguidade entre a infância e a adolescência, de um 

lado, e a juventude, de outro (ARIÈS, 1981).  

Até o final do século XIX, as crianças eram incorporadas ao trabalho e poucas 

estudavam. Com a Revolução Industrial, o estudo adquiriu importância, o Estado tomou a 
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educação para si, tornando a escolarização obrigatória e aumentando o tempo que os filhos 

das classes médias e altas passavam na escola. Esta iniciativa marca a separação entre seres 

adultos e seres em formação. Ocorre o que Peralva (1997) denomina processo de 

“cristalização social das idades da vida” (p. 16), ou seja, o momento em que a representação 

natural das idades da vida (ARIÈS, 1981) ascende como representação social na consciência 

moderna. Mudanças também são operadas no seio da família burguesa. Há uma redefinição 

do lugar da criança a partir da maior valorização dos vínculos afetivos e do nascimento do 

sentimento de família propriamente dito.  

Embasada no trabalho de Ariès, Peralva (1997) explica que foi, portanto, a noção do 

aprendizado voluntário, em substituição à mera socialização da Idade Média, que marcou a 

diferenciação entre a criança e o jovem com relação ao adulto. Assegurada pelo Estado, a 

educação transforma-se num dispositivo intrínseco à racionalidade moderna. As técnicas 

disciplinares amplamente utilizadas nas escolas, aliadas à razão e ao saber científico – que ao 

desvelar a infância e a puberdade, chegam à sexualidade infantil e juvenil – constituem 

dispositivos voltados ao ordenamento dos costumes e comportamentos (FOUCAULT, 1987). À 

ciência (como a psicologia emergente ou a sociologia) cabia prevenir os desvios da juventude.   

No contexto da sociedade disciplinar, portanto, são produzidos os discursos que 

serviram como sustentáculos das práticas institucionais de controle produtivo e vigilância dos 

corpos, sejam no interior das famílias, igrejas, escola, bem como, posteriormente, das práticas 

da biopolítica como formas de regulação das populações.   

Assim, as teias discursivas engendradas no interior das disciplinas, que foram 

balizando cientificamente o surgimento de loucos e sãos, ricos e pobres, morais e amorais, no 

contexto da sociedade disciplinar, como postulado por Foucault, não deixaram a juventude de 

fora. Traçou-se a linha divisória entre os que estavam aptos e os não aptos à formação 

(estudos, trabalho) e até à convivência social.  

Na França, Inglaterra e Alemanha, no século XIX, os jovens abastados eram tratados 

como sujeitos em preparação. Só os privilegiados podiam ir além do aprendizado básico da 

vida social e ficavam recolhidos em instituições escolares para ocupar lugares chaves nas 

sociedades burguesas (PAIS, 1990).  

A mesma segregação aconteceu no Brasil. Respaldados nos discursos médico, 

pedagógico e jurídico, os movimentos eugênico e higienista do início do século XX penetraram 

em toda a sociedade, disseminando entre a elite a missão de construir uma “nação moderna” a 

partir do “saneamento moral” do país (COIMBRA; NASCIMENTO, 2003, p. 23). Os jovens 

pobres estiveram reclusos nos espaços privados da escola e do lar de forma que fosse 
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assegurada a reprodução das famílias e dos lugares sociais na estrutura societária. Os que não 

contavam com esse amparo familiar se transformaram em problema social (PAIS, 1990). No 

caso destes, o Estado passa a intervir, dividindo com a família o ônus de sua preparação para 

que futuramente possam fortalecer o próprio Estado. As práticas de escolarização e 

profissionalização destes jovens buscavam formar uma mão de obra subalterna, apta para 

funções as quais se exigia baixa qualificação. Ao mesmo tempo em que se constituía essa mão 

de obra submissa aos interesses do país, evitava-se que os jovens, não ociosos, voltassem-se 

para os atos de delinquência, principalmente nas grandes cidades, onde cresciam os índices de 

criminalidade (PINHEIRO, 2006).  

Tais práticas de profissionalização dos jovens como medida de combate à delinquência, 

das quais trata Pinheiro (2006), no entanto, não deram conta do crescimento populacional das 

grandes cidades no início do século XX, sendo necessária ao Estado a criação de outros 

dispositivos. Surgem, então, como descreve a autora, as práticas sociais institucionais, de cunho 

disciplinar e segregador, como a elaboração do primeiro Código de Menores da América 

Latina, em 1927, e a criação do SAM, em 1940, para o atendimento de menores de 18 anos 

abandonados e delinquentes, em nível nacional. A esse respeito, discorre César (2008):  

 
Táticas como essa, utilizadas para disciplinar e segregar jovens e crianças perigosos 

ou em perigo, foram comumente observadas nas metrópoles que se reestruturavam 

por meio de uma engenharia de guerra para o combate às recentes ‘patologias’ 

sociais, reconhecidas e delineadas pelas ciências médicas e biológicas (p. 118).         
 

Assim, com o respaldo da ciência médica e legitimadas pelo Estado, as práticas 

assistencialistas ajudam a transformar a pobreza em patologia, vítimas do risco social, em 

geradores de risco em potencial
16

.  

Por outro lado, na sociedade americana do pós-guerra, quando os jovens combatentes se 

opuseram às velhas gerações da retaguarda e um sentimento de decepção com relação aos 

adultos começa a se disseminar entre os mais novos, a juventude aparece como “depositária de 

valores novos, capazes de reavivar uma sociedade velha e esclerosada” (ARIÈS, 1981, p. 14). 

Como define Kehl (2004), “uma geração vista como problemática, mas, também, como 

espelho refletor da sociedade americana do pós-guerra” (p. 92). “Assim, passamos de uma 

época sem adolescência a uma época em que a adolescência é a idade favorita. Deseja-se 

chegar a ela cedo e nela permanecer por muito tempo” (ARIÈS, 1981, p. 15). 

____________ 

16
 A discussão sobre estes dispositivos e a constituição da noção de risco na contemporaneidade são aprofundada no 

terceiro capítulo. 
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Compreende-se, portanto, que os discursos que constroem significados sobre a 

adolescência como problema ou, ao contrário, como “solução”, têm suas raízes na própria 

história e estiveram a serviço das práticas sociais, práticas de poder. Segundo Fischer 

(1996), por exemplo, o prolongamento da adolescência hoje, ou o que chama de 

“juvenescimento” (p. 18), em referência à prorrogação da entrada no mundo adulto, 

fenômeno recente, tem a ver com os problemas sociais associados à falta de emprego, o que 

sustenta o enunciado da adolescência como moratória ou como individualista, ao mesmo 

tempo em que ela passa a ser vista como problema social (PAIS, 1990). Da mesma forma, o 

confinamento da infância e da adolescência nos séculos VVIII e XIX, segundo Fischer 

(1990), está ligado à constituição dessa população como problema ou “naturalmente 

incapaz” (p. 18), terreno propício para que uma rede de saberes (e poderes) sobre a 

sexualidade infantil lançasse sobre ela o olhar da vigilância e do controle. 

Levando em conta os vários sentidos atribuídos historicamente à adolescência e a 

compreensão de que tais sentidos estão arraigados em práticas de saber–poder, instituídas 

social e historicamente, nesse estudo buscou-se problematizar como os adolescentes mais 

favorecidos socialmente, estudantes de escola particular, posicionam-se nessa teia 

discursiva. Se a contemporaneidade modifica a forma como os adolescentes se relacionam 

consigo mesmos e com os outros pelos elementos que agrega à experiência desses sujeitos, 

tais como o consumo, as tecnologias, os cerceamentos no espaço urbano, conforme 

destacado por Castro (1999), como constroem significados sobre ser adolescente, estando 

inseridos no contexto dessa experiência e atravessados pelos vários discursos que dizem 

sobre a adolescência hoje? Reconhecem-se, por exemplo, nos enunciados sobre o 

adolescente como um problema? Entendem que a construção discursiva da adolescência 

como um protelamento da idade adulta, no contexto do “juvenescimento” anunciado por 

Kehl (2004), pode ser atribuída a todos os adolescentes? E os enunciados que associam a 

adolescência às práticas de consumo e às tecnologias constituem discursivamente quais 

sujeitos? Questões como estas balizaram as discussões no grupo da pesquisa, permitindo 

que os adolescentes se posicionassem no interior de tais discursos, seja legitimando-os, seja 

refutando-os ou negociando-os. O posicionamento esteve articulado às cenas enunciativas, 

ou seja, aos contextos discursivos que permitiam a mim e ao grupo analisar quem eram os 

adolescentes que “cabiam” em sua fala, se somente eles, ou também os outros. Estas 

questões ficam mais claras nos capítulos seguintes. 
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3 CAPÍTULO 2 – TRAJETÓRIA TEÓRICO-METODOLÓGICA: ESTRADA ONDE 

ATRAVESSAM SUJEITOS E DISCURSOS 

 

 

3.1 A PESQUISA–INTERVENÇÃO E O GRUPO DE DISCUSSÃO: DISPOSITIVOS 

CONSTITUINDO SUJEITOS   

 

A resposta certa, não importa nada: o essencial é que as perguntas estejam certas 

(MÁRIO QUINTANA). 

 

A frase de Quintana traduz de maneira simples e objetiva dois princípios subjacentes 

às pesquisas qualitativas realizadas por meio de grupos. O primeiro é a importância da 

problematização. A participação dos membros do grupo não garante que todas as perguntas 

do pesquisador serão respondidas e/ou que todos os objetivos serão contemplados, pois é o 

grupo que constrói o seu caminhar. Problematizar, no entanto, lançar as perguntas para que o 

grupo, ao seu modo, aproprie-se delas, com a mediação do pesquisador, é a única forma de 

conduzir o processo rumo à efetivação de tais objetivos, a despeito das frustrações do 

pesquisador. A segunda, a necessidade de o pesquisador se despir de todas as possíveis 

respostas que já constrói como hipóteses desde que é fisgado por sua pergunta de partida. 

Ambos os princípios estão amarrados a uma postura de inserção do pesquisador no processo e 

da rejeição de uma suposta neutralidade.      

A pesquisa–intervenção, segundo Rocha e Aguiar (2003), rompe com os enfoques 

tradicionais de pesquisa, em que o pesquisador busca uma suposta neutralidade e distância com 

relação ao pesquisado e amplia as bases teórico-metodológicas das pesquisas participativas, já 

que propõe uma transformação sociopolítica através da produção de conhecimento.  

Já no fim da década de 30, quando Kurt Lewin criava a pesquisa–ação e a dinâmica de 

grupo, desestabilizava o mito da neutralidade do pesquisador e articulava a prática de ações 

sociais concretas à metodologia das pesquisas de campo. A partir daí e seguindo esse mesmo 

enfoque, mas com as devidas variações, muitas modalidades de trabalho foram emergindo e 

se transformando no campo das ciências sociais, como, por exemplo, o psicodrama e o 

sociodrama de Moreno, na Europa, os grupos operativos de Pichón-Rivière, na Argentina, e a 

pesquisa participante de Paulo Freire, no Brasil, movimentos precursores da pesquisa–

intervenção ao longo do século XX (MOREIRA, 2008). Paulon (2005) complementa, no 

entanto, que a pesquisa–intervenção vai além do que propõem as pesquisas–participantes e as 

pesquisas–ações, pois pressupõe o aprofundamento das concepções de subjetividade e ciência 
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que orientam a investigação. Baseada em Foucault, a autora faz referência a uma concepção de 

sujeito que se distingue do indivíduo naturalizado (e separado da sociedade) e complementa:  

 
se contexto cultural e determinações subjetivas são constituições de um mesmo 

tecido, a questão que se apresenta ao pesquisador social é muito mais de apreender 

os movimentos coletivos de apropriação e invenção da vida que favoreçam a 

produção de existências singulares (PAULON, 2005, p. 21).              
 

A intervenção transforma-se, assim, em produção de conhecimento do qual 

participam, mutuamente, pesquisador e pesquisado e cujo produto é imprevisível, sempre 

sujeito ao “ineditismo da experiência humana” (PAULON, 2005, p. 21). Acolher essa 

imprevisibilidade consiste em poder ressignificar a proposta de pesquisa de acordo com as 

demandas dos participantes. Juntos, pesquisador e pesquisado, prosseguem, então, dando 

sentido a esse novo acontecimento.  

Tal conhecimento se constitui como acontecimento do grupo na medida em que a 

intervenção desarticula práticas e discursos instituídos. Subjacente a esta noção, na análise de 

Rocha e Aguiar (2003), estão as concepções de sujeito e grupo também como acontecimentos, 

como elementos a se constituir. Corroborando o pensamento de Foucault, já discutido em 

capítulo anterior, trata-se de entender o sujeito não como um ser preexistente em sua essência, 

mas engendrado num conjunto de práticas discursivas e não discursivas instituídas como 

regimes de verdade em determinado contexto histórico e social. E o grupo vai se construindo 

como uma dessas práticas, ou seja, como “dispositivos de afirmação de outros modos de 

subjetivação, realidades abordadas micro e macropoliticamente” (Rocha e Aguiar, 2003, p. 68). 

Assim, no grupo, produzem-se sujeitos, discursos, conhecimento, acontecimentos.  

O grupo de discussão, no bojo das pesquisas de intervenção, passa a ser usado na 

pesquisa social de campo por volta da década de 50, sendo, no entanto, incorporado a um 

fundamento teórico–metodológico apenas no fim dos anos 70. Por conta da multiplicidade 

de experiências que o jovem vivencia em grupo, a partir de 80, o grupo de discussão passa 

a ser utilizado principalmente nas pesquisas sobre juventude (WELLER, 2006). Segundo 

Weller (2006), Werner Mangold foi um dos primeiros pesquisadores a dar novo sentido 

aos grupos de discussão na medida em que passa a concebê-lo como instrumento de 

exploração das opiniões coletivas, o que não significa a soma das opiniões individuais. A 

participação dos membros no grupo é individual, mas é compreendida dentro do contexto 

da interação, do coletivo. 

A opção por um trabalho de campo seguindo os pressupostos teórico–metodológicos 

da pesquisa–intervenção, por meio de grupo de discussão, tem sua justificativa no próprio 
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objetivo da pesquisa: analisar e problematizar discursos, promovendo deslocamentos dos 

sujeitos em seus posicionamentos com relação a tais discursos. As práticas discursivas e não 

discursivas, que emergem no grupo de discussão, funcionam como dispositivo no qual os 

saberes e os poderes vão emergindo e sendo produzidos, articulando demandas que se 

atualizam. A intervenção vai além da pesquisa propriamente dita. Durante todo o processo, os 

adolescentes transitaram entre os lugares de sujeitos e objetos do discurso, atravessando e sendo 

atravessados por eles, constituindo-se e constituindo o(s) outro(s) adolescente(s). Suas falas, 

seus silêncios, as brincadeiras do grupo, os lugares que cada um ocupou na disposição espacial 

das cadeiras ou na condução da câmera, tudo disse de cada um no mesmo momento em que se 

transformou em produto do grupo. Eram práticas discursivas e não discursivas que os 

subjetivavam e objetivavam. Não era o “fulano” ou o “sicrano”, mas o “fulano” ou o “sicrano” 

no grupo de discussão naquele momento (o que poderia mudar no momento seguinte).    

Weller (2006) apresenta uma contribuição importante para essa análise. A autora 

afirma que as opiniões emergentes no grupo de discussão são representativas dos grupos 

sociais aos quais os participantes pertencem, concluindo:   

 
Portanto, os grupos de discussão representam um instrumento por meio do qual o 

pesquisador estabelece uma via de acesso que permite a reconstrução dos 

diferentes meios sociais e do habitus coletivo do grupo. Seu objetivo principal é a 

análise dos epifenômenos (subproduto ocasional de outro) relacionados ao meio 

social, ao contexto geracional, às experiências de exclusão social, entre outros. A 

análise do discurso dos sujeitos, tanto do ponto de vista organizacional como 

dramatúrgico, é fundamental e auxiliará na identificação da importância coletiva 

de um determinado tema (p. 247).       
 

Essa noção enriquece a minha análise na medida em que pode fornecer pistas sobre o 

que pensam os adolescentes circunscritos na experiência histórico–cultural–social daqueles 

com os quais trabalhei. Não tenho intenção nem possibilidade de generalizar minhas 

observações para todos os adolescentes que estudam em escolas particulares, mas creio ter 

conseguido um pequeno recorte dessa experiência, principalmente porque o tema em 

questão era a própria adolescência.  

Em se tratando do trabalho com jovens, a autora lembra ainda que o pesquisador irá se 

deparar com códigos de comunicação e estilos de vida os quais lhe são alheios e que, 

portanto, irão requerer do pesquisador uma maior apropriação do universo do pesquisado, 

bem como um cuidado metodológico para evitar interpretações equivocadas.   

Esta é uma questão que merece reflexão, pois remete diretamente à minha experiência 

com os adolescentes. Como é discutido no capítulo seguinte, há um conjunto de discursos 

oriundos de vários campos que sustentam uma concepção do adolescente, especialmente o 
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segmento mais favorecido socialmente, como aquele que esbanja saúde, alegria, virilidade, 

atributos do que seria próprio da “natureza” jovial. Certamente que este discurso atravessa as 

minhas construções discursivas sobre adolescência, assim como também as deles, e posso ter 

“caído na cilada” de tentar entender muitas de suas condutas no grupo a partir dessa e/ou de 

outras leituras. Deparei-me ali com um código ou um estilo de comunicação que instaurou, já 

de saída, uma diferença entre mim e eles. Gírias, “maneirismos”, irreverência, uso de termos 

que eu não conhecia, todos mobilizavam em mim algumas disposições subjetivas, seja 

estranhamento, incômodo, curiosidade, demandando posicionamentos de minha parte, o que é 

discutido adiante, na análise da implicação. No entanto, eu não estava ali buscando descobrir, 

por exemplo, se naquele estilo construído por eles, tentavam atender minhas expectativas 

como pesquisadora, ou, ao contrário, frustrá-las, ou ainda se aquele comportamento era 

verdadeiro ou falso. Esta não é a questão na análise de discurso foucaultiana. Antes, pois, eu 

deveria entender como emergiam aqueles comportamentos em detrimento de outros, quais as 

condições de seu aparecimento, analisando tudo como material de pesquisa, ou seja, produto 

daquele momento, do nosso encontro (meu e deles) e do grupo.  

Castro (2008) enriquece essa discussão, destacando que, nas pesquisas com crianças 

e adolescentes, há uma implicação a mais a se levar em conta no que diz respeito à 

intervenção do pesquisador. Ao mesmo tempo em que ele não pode desconsiderar a 

desigualdade estrutural entre pesquisador e pesquisado, não deve naturalizá-la a partir da 

compreensão da criança e do jovem como incapazes no mundo, mas problematizar tal 

desigualdade e renovar o seu dispositivo de pesquisa para incluir as crianças e os jovens 

como parceiros. Além disso, segundo ela, 

 
os grupos de discussão propiciam que crianças e jovens se sintam mais potentes para 

intervir na tarefa solicitada pelos pesquisadores. Significa que eles vão promover 

deslocamentos e digressões naquilo que se estabelece como o objeto principal da 

discussão e do trabalho em grupo. Sua voz, que se articula gradualmente através dos 

encontros, pode fazer face às demandas do pesquisador. As crianças e os jovens 

surpreendem os pesquisadores ao se colocarem como sujeitos que podem ver o 

trabalho em grupo sob um outro enfoque, trazendo outras questões pertinentes em 

relação ao que é demandado (CASTRO, 2008, p. 36).         
 

A implicação dos sujeitos no grupo de discussão, portanto, vai além da participação 

ativa. Eles se tornam agentes responsáveis pelo processo de pesquisa, colaboradores do 

movimento de produção de conhecimento junto ao pesquisador. 

Como já dito, o grupo de discussão foi pensado como ferramenta metodológica para o 

desenvolvimento desta pesquisa por constituir um espaço de articulação e fortalecimento das 

vozes, de construções e deslocamentos subjetivos. Para sua realização, foi construído um roteiro 
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que incluía análise de material discursivo (impresso ou em vídeo), discussões coletivas, 

produção escrita e de vídeo, mas com flexibilidade para os imprevistos e as mudanças, como se 

discute adiante. Afinal, como defende Castro (2008), não há sentido em fazer pesquisas com 

crianças e jovens se o planejamento do trabalho está ordenado e controlado, cabendo aos 

pesquisados apenas responder à intervenção do pesquisador. Eles precisam estar no campo 

como “autores, falantes, sujeitos, atores e agentes” (2008, p. 38). 

Como sujeito–pesquisadora do grupo, eu também era constituída ali, em cada 

encontro, e, portanto, sujeita às transformações do processo. A princípio, custou-me não 

seguir o que havia planejado no roteiro para os encontros. Acreditava que não daria conta dos 

objetivos se não cumprisse o que, no meu pensamento, estava diretamente traçado como meio 

(estratégias) para alcançá-los. Só aos poucos, percebi que os próprios objetivos também se 

transformam, pois são a demanda a ser constituída pelo/no grupo. Os dados da pesquisa são a 

própria construção coletiva, que é imprevisível. No entanto, não podia perder de vista também 

a forma como aquele pensamento (muitas vezes de frustração) atravessava meu lugar como 

pesquisadora, pois, em vários momentos, mudei o roteiro com a necessidade de “processar” o 

que estava sendo construído ali, ou seja, restituir para que o grupo confirmasse ou não minhas 

impressões, e não deixar isso para o final, como uma devolutiva. Precisei entender a 

necessidade daquele momento como demanda que se constituía no processo. 

Rocha e Aguiar (2007) apresentam a restituição como um evento de análise coletiva 

do presente, levando em conta a implicação de todos os sujeitos. Ela pode redimensionar o 

percurso do grupo, na medida em que os dados construídos coletivamente são atualizados, 

ou seja, confirmados, negados ou questionados. Nas palavras das autoras, a restituição 

“diferencia tanto da devolução, como passagem de uma interpretação verdadeira por parte 

de um analista a alguém ou a um grupo que, em princípio, a desconhece, quanto da 

confissão religiosa que procura a absolvição de possíveis culpas, no compartilhar de uma 

situação ou evento” (ROCHA; AGUIAR, 2007, p. 658). Diferente da restituição, portanto, 

em que o pesquisador promove discussões durante o processo, podendo ressignificar sua 

análise dos dados, a devolutiva, apenas como transmissão do que fora analisado a partir da 

interpretação do pesquisador, promove um enrijecimento do processo. Há, nesse caso, no 

discurso do pesquisador, uma vontade de verdade que ele mesmo legitima ao ocupar, no 

discurso, o lugar do saber–poder. 

No roteiro dos encontros, estava programada uma restituição ao final, na qual muitas 

questões puderam ainda ser ressignificadas. Além disso, como já dito, ao longo do processo, 

houve outros momentos em que, como pesquisadora, senti necessidade de clarificar algumas 
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falas. Como me interessava compreender como os sujeitos se constituíam a partir dos 

discursos produzidos e emergentes no grupo, busquei criar situações para que os 

posicionamentos dos adolescentes fossem clarificados tanto para mim como para eles 

próprios. Assim, tiveram oportunidade de confirmar, negar, questionar, ou mudar seu 

posicionamento com relação aos enunciados que emergiam durante as discussões.    

  

3.2 PARCERIA COM A ESCOLA E NEGOCIAÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO GRUPO 

 

O grupo de discussão sobre o qual me aprofundo nessa pesquisa foi desenvolvido em 

2013, ao longo dos meses de março e abril. No entanto, as tentativas de constituí-lo datam de 

2012, ainda no início do ano. Na época, em conversa inicial com a direção e coordenação da 

escola para a apresentação do projeto, foram tomadas algumas decisões, como os possíveis 

horários dos encontros e quais turmas seriam convidadas a participar. No total, seriam cinco 

encontros, um por semana, divididos entre manhã (três encontros) e tarde (dois encontros). Os 

encontros da manhã ocorreriam no horário em que os alunos teriam aula da disciplina de 

Formação Humana
17

 (sendo estendida por mais meia hora) e os encontros da tarde seriam às 

sextas-feiras, um dos dias em que a escola fica aberta no turno da tarde para que os alunos 

possam fazer trabalhos na biblioteca ou no laboratório de informática. Tais dias e horários 

foram sugeridos pela equipe da escola por melhor se adaptar ao seu calendário, levando em 

conta também as atividades extras dos alunos e disponibilidade dos pais para levá-los aos 

encontros. Cada encontro teria duração média de uma hora e meia. 

A sugestão inicial da escola foi que a pesquisa pudesse ocorrer logo no primeiro 

bimestre (fevereiro a abril), por ser mais longo e conter menos atividades letivas extras. No 

entanto, devido aos prazos corridos no processo de aprovação do projeto pelo Comitê de Ética 

da Universidade Federal do Ceará
18

 (UFC), ficou para o segundo bimestre. No início de abril, 

portanto, o convite para participar da pesquisa foi feito por mim para duas turmas de alunos 

(uma de 7º e uma de 8º ano, ambas com aulas semanais de Formação Humana, no último 

horário da manhã, o que viabilizaria o encontro como havíamos combinado), com a ideia de 

compor um grupo de até quatorze membros. No primeiro momento, quando estava ali, diante 

dos alunos, a proposta foi bem recebida. Faziam perguntas, questionavam como seria caso 

____________ 

17
 A opção de utilizar algumas aulas para os encontros foi oferecida pela própria escola, levando em conta o fato de ter 

sido no contexto da disciplina que a ideia do projeto surgiu e, portanto, haver afinidade entre as temáticas trabalhadas 

em Formação Humana e as discussões a serem realizadas no grupo da pesquisa. 

18
 Protocolo COMEPE n. 74–12, conforme Anexo A. 



 

 

 

49 

 

formasse um grupo muito grande. No entanto, essa animação inicial não se converteu em 

adesão real. Mesmo estendendo o convite posteriormente a outras turmas (e com mudança 

do horário), poucos acabaram se inscrevendo, alegando estarem com a agenda cheia por 

conta dos estudos e atividades extras. Diante desse fato, em conversa com orientação da 

pesquisa e escola, optamos por deixar para o início do 3º bimestre, assim que retornassem 

das férias. Também foi sugerido, na ocasião da minha qualificação, que a proposta se 

desvinculasse da disciplina de Formação Humana, pois, agregando uma proposta a outra, 

como estávamos fazendo, poderia ser confuso para eles (e para mim), já que eu havia sido 

professora dessa disciplina anteriormente.  

E assim foi feito. No início de agosto, retornei para lançar um novo convite às 

turmas do 7º ao 9º ano (duas turmas de cada série), dessa vez, propondo que os encontros 

fossem concentrados em três tardes, com duas horas cada, e um encontro a mais para a 

restituição que poderia ocorrer no horário da manhã. Da mesma forma, obtive poucas 

adesões, apenas cinco. O discurso anterior repetiu-se: há interesse, mas não há facilidade, e 

aqui a justificativa era centrada no fato de terem que se deslocar à tarde para a escola, o que 

implicava ter alguém para levar e abrir mão de outras atividades no horário. Dos inscritos, 

um foi apenas para o primeiro encontro e outro (alegando não saber que tinham começado) 

apenas para os dois últimos.  

Na ocasião, levantei várias hipóteses para dar conta dessa abstinência, esse vazio de 

participação, esse silêncio. Claro, considerei que poderia haver, de fato, a dificuldade do 

deslocamento e de incluir mais uma atividade em sua rotina, afinal, há de se levar em conta que 

a contemporaneidade modifica a forma como as pessoas, especialmente as crianças e os 

adolescentes, que já nasceram no mundo high tech, relacionam-se com o tempo. Não é objetivo 

deste estudo aprofundar essa discussão, mas a justificativa da falta de tempo merece 

minimamente uma reflexão, pois é legítima nos dias de hoje. Ver aqueles adolescentes 

buscando um horário na sua agenda repleta de atividades me remeteu de pronto a duas 

situações. Primeiro, à minha própria adolescência (“na minha adolescência eu não fazia tanta 

coisa assim!”), segundo, a sensação de que aquela era uma desculpa porque não queriam 

participar. No entanto, a rotina cada vez mais preenchida de atividades, quase como a de um 

adulto, é uma realidade das crianças e dos adolescentes de hoje, especialmente os mais 

favorecidos socialmente. Ramalho, Cordeiro e Castro (In: CASTRO, 1999) discutem sobre a 

constituição subjetiva de crianças e adolescentes no que denominam o tempo do instantâneo, ou 

“agoridade”. Crianças e adolescentes já são compreendidos, a priori, como um devir, ou seja, 

sujeitos em progressão que ainda vão ser: adultos, responsáveis, capacitados. Para além dessa 
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noção, sua relação com o tempo na contemporaneidade é atravessada por elementos – o 

consumo, as tecnologias, a mídia – que transformam essa experiência num eterno presente. 

“O presente, torna-se então um instante eterno, o tempo é encurtado e o presente se futuriza” 

(p. 91). O tempo como mercadoria se expressa através de seu uso ou desuso. “Ter tempo e 

não ter tempo podem ser referenciais tanto almejáveis como lamentáveis para a modelização 

do cotidiano de crianças e adolescentes hoje” (p. 95). No mesmo instante em que o tempo é 

ocupado por inúmeras atividades (ou exatamente por conta disso), busca-se o prazer do tempo 

sem fazer nada. Foi essa realidade que eu vi subjacente à oscilação dos adolescentes da escola 

entre o desejo de participar da pesquisa e o de manter aquele tempo livre.   

Além dessa questão, não pude deixar de pensar em outras. O silêncio (não sei se 

poderia chamar de passividade) dos adolescentes, o não se pronunciar para participar, seria a 

voz do individualismo? Estaria falando de uma acomodação de quem não quer se implicar em 

questões que dizem respeito à sua adolescência e à adolescência dos outros? Estariam 

desmobilizados pela ausência de problematizações sobre o tema (o que lhes deixaria distante 

em termos de desejo e racionalizações a respeito do mesmo) ou exatamente pelo excesso, já 

que já discutem sobre adolescência na disciplina de Formação Humana? Esse questionamento 

me remeteu à dúvida apresentada por Castro (2011) a respeito de quanto a participação social 

dos jovens em práticas que dão visibilidade à sua fala contribui de fato para o seu devir 

político. Pensariam os adolescentes que esse grupo “seria só mais uma coisa”, que não 

implicaria em possibilidade de mudança das questões que os incomodam na adolescência? 

Não consegui nem acho que conseguiria respostas para minhas questões, pois provavelmente 

nem eles saibam responder. No entanto, na ótica do grupo constituído em 2012, a ausência 

dos colegas foi uma mistura de desinteresse com falta de tempo, chegando à fórmula: “não 

quero nem posso falar sobre isso agora”. 

Mesmo com a adesão de apenas cinco adolescentes, sustentamos o compromisso ético 

com aqueles que se prontificaram a participar e mantivemos o grupo. No total, aconteceram 

três encontros com duração de duas horas cada, no turno da tarde, como programado, e mais 

dois encontros agendados depois: um, no turno da manhã, em que se ausentaram de uma aula 

para a restituição final, e outro que decidiram marcar no turno da tarde, mas com duração 

menor, apenas para gravar novamente um vídeo que haviam feito. O roteiro dos encontros 

esteve subdividido em três momentos, que denominei da seguinte forma: “captando 

adolescências”, “analisando o que se diz” e “videografando (e produzindo) adolescências”. O 

objetivo de cada bloco destes foi o mesmo da pesquisa com o grupo no ano seguinte (com as 

devidas adaptações de roteiro de acordo com a demanda de cada grupo), cuja descrição se 
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encontra no tópico a seguir. Este grupo ficou constituído como experiência piloto para minha 

pesquisa posterior, pois me permitiu avaliar aspectos relacionados aos temas, estratégias e 

minha própria postura como pesquisadora.  

Antes da realização dessa experiência piloto, na ocasião da última apresentação da 

proposta e convite para os grupos, em 2012, alguns alunos sugeriram que a pesquisa se 

transformasse em Núcleo de Interesse (NI). O NI é uma disciplina também da parte 

diversificada do currículo da escola que contempla um bloco de propostas diferenciadas 

dentre as quais, anualmente, os alunos podem escolher até quatro para participar, havendo 

rodízio entre os grupos bimestral ou semestralmente. Na ótica dos alunos que sugeriram que a 

pesquisa fosse ofertada como um NI, a proposta contemplava dois aspectos importantes que 

circulavam minha fala e a deles: de minha parte, o caráter voluntário e o fato de já ser um 

grupo misto (com alunos de várias séries), da parte deles, estar inserida em sua carga horária 

semanal da rotina escolar. Nesse momento, senti que os adolescentes me diziam algo do tipo: 

“não é desinteresse de nossa parte, é realmente a inviabilidade de participar”. Considerei a 

ideia com minha orientadora, discutimos com a equipe da escola e, então, avaliamos que seria 

possível, com as devidas adaptações. 

A escolha do NI é feita da seguinte maneira: No início do ano letivo, cada aluno 

preenche um formulário (Anexo B) indicando suas preferências, em ordem crescente até a 6ª 

posição, e entrega à coordenação da escola em data determinada. Após o recolhimento, a 

coordenação analisa os formulários levando em conta a ordem de entrega destes, as 

possibilidades de manter as escolhas alterando a sequência, se for o caso, além de outros 

critérios que dizem respeito a alguns NIs específicos (como o de Teatro, por exemplo, que já 

reúne os alunos que fazem teatro na escola).   

Uma das características do NI (além dos já citados) é que tenha uma produção 

material, algo feito coletivamente. Como minha pesquisa envolvia a análise de discursos, na 

qual já estava planejada a análise de vídeos, considerando o interesse e a familiaridade dos 

adolescentes com as várias tecnologias, incluímos como produto do grupo a construção de um 

vídeo ficcional sobre o qual é explicado adiante. Foi acordado desde o início com o grupo que 

o encaminhamento a esse vídeo ficcional iria ser decidido coletivamente.  

Desenvolver a pesquisa com um grupo de discussão organizado no espaço de uma 

disciplina escolar tem muitas implicações que dizem respeito principalmente ao meu 

envolvimento enquanto pesquisadora–professora, as quais são discutidas aqui. Uma delas, na 

qual tivemos que pensar logo no início foi: e se alguém quiser desistir? Por uma questão ética, 

eu precisava dar essa liberdade aos alunos, tendo, inclusive, documentado no Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para menores de idade, que o participante poderia 

continuar vinculado ao NI mesmo que desistisse de participar da pesquisa, mas, na prática, eu 

não sabia como isto poderia ser feito. Não sabia no início, mas depois o próprio grupo 

mostrou como. Dois garotos, desde o início, distanciaram-se do grupo e das propostas dos 

encontros. Concordaram em participar, entregando o TCLE assinado pelos pais, no entanto 

um deles não aceitou ser filmado durante os encontros e ambos não quiseram participar da 

produção do vídeo ficcional. Também não se posicionaram em nenhum dos momentos do 

grupo, permanecendo calados em todos os encontros. Quando retomei com eles em algumas 

situações de restituição a respeito de seu envolvimento, apenas disseram que não queriam 

participar, o que foi respeitado.  

Além do vídeo ficcional, cada encontro foi também gravado com a ajuda de uma co-

facilitadora, bem como dos próprios adolescentes. Todos os dias, eu disponibilizava uma ou 

mais câmeras para que fizessem seus próprios registros dos encontros, pois assim poderia me 

aproximar de como eles significavam o que estava acontecendo ali. Na análise desse material, 

foi possível ver como se implicavam na proposta a partir do que elegiam gravar, de como se 

posicionavam frente às câmeras e atrás delas, o que também é posteriormente discutido. Foi 

acordado com o grupo e documentado no TCLE que estas gravações não seriam publicadas, 

ficando restritas à minha análise pessoal e construção de diário de campo. 

Outro território de pesquisa foi construído por mim, além dos encontros presenciais, uma 

página na rede social Facebook. Tinha a intenção de ampliar as possibilidades de troca, através do 

compartilhamento de fotos, vídeos e falas, estendendo as discussões para o campo virtual. 

Imaginando que seria um espaço mais explorado livremente por eles, pela centralidade que as redes 

sociais têm hoje, seu uso pelos adolescentes acabou sendo muito mais na forma de respostas às 

minhas mediações, ou questionamentos de caráter didático, como numa sala de aula, tais como: 

Qual foi a agenda? Onde é que é pra postar o comentário (da agenda)? Apesar do uso restrito, as 

postagens também são analisadas aqui como material de pesquisa. 

No livro Show do Eu, Paula Sibilia (2008) discute a espetacularização da vida como 

fenômeno contemporâneo, enfatizando como pessoas e acontecimentos comuns são celebrizados 

a partir de sua veiculação em mídias, como a internet, o que rapidamente passa a ser aproveitado 

pelo mercado capitalista. Segundo a autora, dessa forma, ao mesmo tempo em que se estimula a 

criatividade, ela é transformada em produto a ser consumido. Em se tratando de jovens, tomados 

como grande alvo desse tipo de mídia, os estímulos precisam ser constantemente produzidos e 

renovados para atingi-los. Estes, por sua vez, ao mesmo tempo em que rapidamente absorvem tais 

estímulos, também produzem resistências a eles. Fiquei pensando que talvez essa polaridade 
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estímulos/resistências tenha se constituído na relação dos adolescentes com a proposta da 

utilização do Facebook como território de pesquisa. Sua familiaridade com a rede social não se 

traduz necessariamente em acolhimento da sugestão, visto tal proposta estar circunscrita a dois 

objetivos que, para eles, restringem e formatam essa utilização, que são a pesquisa e a sala de 

aula. Ou seja, o atrativo que o uso da rede poderia ter para eles é ressignificação, passando a ser 

interpretado, por exemplo, como obrigação, algo como uma tarefa de casa.       

 

3.3 PERCURSO CRONOLÓGICO DO GRUPO: IDAS E VINDAS DE UM CAMINHAR 

 

Em dia agendado no calendário da escola, portanto, foi feita a apresentação de todas as 

propostas de NI para os alunos, com destaque que o meu – intitulado Videografando 

Adolescências – seria ofertado apenas no 1º bimestre e para as turmas de 8º e 9º anos. 

Pensamos que, por serem os alunos mais velhos e dentro de um intervalo etário menor (13 e 

14 anos), haveria mais afinidade entre eles e com as questões relativas à adolescência. O 

número sugerido pela escola para o grupo foi de quinze adolescentes, pois menos do que isso 

inviabilizaria a execução de outros NIs, que ficariam com muitos alunos.  

Na ocasião da apresentação, exibi alguns slides com imagens de adolescentes 

extraídas de várias fontes (internet, fotos de alunos da escola retiradas de redes sociais, 

print de filmes e seriados sobre adolescência), como já dito, divididos em três tópicos: 

“captando adolescências”, “analisando o que se diz” e “videografando (e produzindo) 

adolescências”. Como o tempo para apresentação de cada NI era curto, pois eram oito no 

total, não houve discussão sobre a proposta, mas senti que a receptividade do grupo foi 

maior do que quando eu havia tentado no ano anterior, sem o recurso das imagens.   

Uma semana depois, portanto, tive meu primeiro encontro com o grupo. Dos 

quinze componentes, sete eram garotas, sendo duas do 8º ano e cinco do 9º ano, e oito 

eram garotos, sendo três do 8º ano e cinco do 9º ano, todos no intervalo entre 13 e 15 

anos. Foram realizados nove encontros com periodicidade semanal e duração de sessenta  

minutos, tempo de uma hora-aula. Abaixo segue a descrição dos encontros. A partir desse 

ponto, faço referência aos participantes por meio de nomes fictícios, alguns dos quais 

escolhidos pelos próprios adolescentes.  

Primeiro momento: “captando adolescências”. Esse bloco de três encontros tentou 

contemplar os seguintes objetivos: identificar ideias ou concepções que o grupo associa à 

adolescência; fazer uma exploração inicial sobre os discursos subjacentes a tais 

concepções e investigar como o grupo constrói discursos acerca dos adolescentes em 
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condições sociais menos favorecidas, problematizando a respeito das várias possibilidades 

de vivências adolescentes. 

No primeiro encontro, apresentamo-nos no grupo (eu, os alunos e minha colega co-

facilitadora), bem como apresentei novamente a proposta, discutindo a pesquisa 

propriamente dita – como surgiu meu interesse nesse trabalho de campo, quais os 

objetivos, como foi o percurso no ano passado (inclusive com a realização do grupo 

piloto), o que eu havia pensado para a pesquisa configurada como disciplina. Apresentei e 

expliquei a respeito do TCLE e entreguei uma cópia a cada um. Pedi autorização para que 

os encontros fossem filmados e propus que, em cada encontro, alguém assumisse a 

câmera, além da co-facilitadora. Depois procurei saber como tinha sido para eles a escolha 

daquele NI e o que esperavam dele. Ouvi respostas do tipo: “Eu escolhi porque tive ‘pena’ 

de você, porque desde o ano passado que você tenta fazer a pesquisa. Eu tinha colocado 

entre os últimos, mas gostei da apresentação e subi na classificação” (Glauber); “No ano 

passado eu não quis participar porque a gente já tinha falado muito sobre adolescência 

na Formação Humana, mas esse ano eu vi que não tinha tanto” (Sandra); “Escolhi porque 

eu gosto de discutir sobre adolescência, sobre a fase que estamos vivenciando, gosto de 

estudar sobre as pessoas” (Hermione); “Eu escolhi porque é um pouco diferente do que os 

outros falam. Porque não é só o que tem na Formação Humana, pensei que aqui podia 

falar sobre adolescência de outro ponto de vista” (Laura). Em seguida, pedi que falassem 

livremente sobre adolescência: o que a caracteriza, o que pensam sobre, o que a diferencia 

dos outros momentos da vida. Depois do exercício oral, entreguei três tarjas de papel para 

que cada um registrasse três palavras que, para eles, estavam associadas às suas ideias 

sobre adolescência. Por fim, pedi que anotassem que para o próximo encontro (que seria 

em quinze dias, pois havia um feriado no meio) deveriam levar imagens de adolescentes e 

adereços e sugeri que fizessem esse registro através de fotos, mas teriam liberdade para 

fazer de outra forma (pesquisa na internet, por exemplo). 

No segundo encontro, eles entregaram as fotos e demais imagens que levaram e eu 

expus as que levei e as dos que haviam me enviado por e-mail. Conversamos sobre os 

critérios que usaram para a pesquisa. Em seguida, distribuí sobre a mesa todas as tarjetas de 

papel nas quais haviam escrito sobre adolescência no encontro passado (retirei apenas as 

palavras repetidas) e pedi que tentassem agrupá-las segundo algum critério. Eles criaram os 

seguintes agrupamentos: 1 – Responsabilidade, Estudar; 2 – Descobertas, Descobrir, 

Tentativas, Novidade, Identidade, Busca, Liberdade (estava no grupo três, mas um dos 

meninos tirou por achar que tinha a ver com identidade); 3 – Tecnologia, Bullying, Curtição, 
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Sair–Divertir, Sociedade, Flertar, Namoro, Festas, Diversão; 4 – Oleosidade, Experiências, 

Crescimento (intelectual, mental, físico), Mudanças (físicas e psicológicas); 5 – Pipi de 

Galinha (um dos adolescentes escreveu isto no encontro passado e eu deixei. Na ocasião do 

segundo encontro, os colegas questionaram, mas ninguém tirou o papel, que continuou entre 

os outros, criando uma 5ª categoria). Pedi, em seguida, que tentassem nomear as categorias 

que criaram e Jeferson o fez da seguinte forma: responsabilidade, identidade, diversão e 

experiências do crescimento. Não nomearam o 5º grupo, que, portanto, ficou sendo 

denominado de “Pipi de Galinha” ao longo de todos os encontros. Depois de nomearem, pedi 

que distribuíssem as imagens dos adolescentes dentro das categorias (Anexo C), sem a 

obrigatoriedade de inserir todas (poderiam sobrar imagens ou categorias). Ao final, perguntei 

se queriam criar outra categoria, mudar alguma imagem de lugar, como também se se sentiam 

representados como adolescentes naquelas imagens ou se gostariam de tirar fotos com os 

adereços para representar outras adolescências que não estavam contempladas nas fotos. Três 

meninos do grupo quiseram ser fotografados com um gamepad. 

No terceiro encontro, discutimos sobre a inclusão da foto que fizeram no encontro 

anterior e de outras que me enviaram depois, e retomei algumas falas e temáticas 

discutidas nos dois encontros anteriores, fazendo uma restituição para que se 

posicionassem a respeito, confirmando ou não minhas interpretações: a adolescência como 

“avacalhação”, como bullying, como construção da identidade e associada a problemas; 

perigos e liberdade na adolescência; o “Pipi de Galinha”. 

Segundo momento: “analisando o que se diz”. Nesse bloco, com também três 

encontros, os objetivos eram: mapear para que analisem alguns discursos produzidos na 

contemporaneidade sobre a adolescência (jurídico, psicológico, biológico, midiático), 

refletindo sobre as vontades de verdade que os sustentam; identificar se reconhecem quais 

discursos atravessam suas concepções e possibilitar que se posicionem e/ou façam 

deslocamentos dentro de seu discurso com relação a tais concepções. 

No quarto encontro, retomei os objetivos da pesquisa (analisar e problematizar 

discursos acerca das diversas formas de ser adolescente) e apresentei algumas falas que 

haviam produzido no grupo para que tentassem localizar os discursos subjacentes a elas. 

Depois, expus alguns enunciados sobre adolescência circunscritos nos discursos biológico, 

psicológico e jurídico, entregando umas plaquinhas de papel para que se posicionassem 

das seguintes formas: concordo totalmente, concordo parcialmente, discordo, tenho 

dúvidas (Anexo D). 
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No quinto encontro, apresentei uns slides com a síntese de sua análise dos 

discursos biológico, jurídico e psicológico para que avaliassem e confirmassem ou 

mudassem o que haviam dito. Em seguida, solicitei que escolhessem um dos discursos que 

gostariam de mudar de acordo com a análise feita e produzissem um pequeno vídeo com o 

novo discurso. Para casa, pedi que pensassem a respeito dos outros dois e postassem a 

análise no Facebook. (individualmente ou em pequenos grupos). Por fim, apresentei duas 

matérias do Programa Barra Pesada
19 

para que analisassem o discurso da mídia a respeito 

do tema drogas na adolescência. Após o vídeo, pedi que discutíssemos sobre as 

semelhanças e diferenças entre as matérias na forma como mostram a(s) adolescência(s).  

No sexto encontro, apresentei novos vídeos. Um trecho do seriado Malhação 

(1995) e outro do documentário Meninas (WERNECK, 2005), ambos sobre o tema 

gravidez na adolescência. Depois, uma publicidade com adolescentes da marca 

Aeropostale. Mais uma vez, discutimos sobre as semelhanças e diferenças com relação à 

forma como mostram a(s) adolescência(s). Em seguida, solicitei que construíssem o 

roteiro do vídeo ficcional com a seguinte orientação: Elaborar o roteiro de um vídeo (de 

forma livre) em que apresentem as várias adolescências sobre as quais discutimos no 

grupo, tentando contemplar: a – o que as aproxima e as distancia (em termos de vivência); 

b – em que contextos da cidade encontram-se (ou não). Como não deu tempo para a 

elaboração do roteiro, listei os tipos adolescentes sobre os quais discutimos e pedi que 

escolhessem um ou mais para criar uma caracterização e levar no próximo encontro, 

quando o vídeo seria produzido.  

Terceiro momento: “videografando (e produzindo) adolescências”. Os três últimos 

encontros desse bloco tentaram contemplar os seguintes objetivos: possibilitar que os 

membros vivenciem várias adolescências, a partir de suas análises e construções 

anteriores, e analisar e problematizar o lugar que atribuem a cada adolescente (pensado 

por eles) no contexto do encontro das várias adolescências. 

No sétimo encontro foi a produção do vídeo. Houve um tempo inicial para a 

elaboração do roteiro, mas o grupo optou pelo improviso. A descrição do vídeo encontra-

se no último tópico desse capítulo. 

No oitavo encontro, a partir do vídeo, lancei o questionamento: é assim que 

desejam que o vídeo seja apresentado (para minha banca, por exemplo)? É isso mesmo 

que pensam sobre cada tipo adolescente? Essa outra restituição, com a discussão que ela 

____________ 
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 Programa jornalístico-policial transmitido diariamente pela TV Jangadeiro, afiliada do SBT no Ceará.  
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suscitou, levou-os a pensar em fazer um vídeo adicional, em que explicassem os tipos 

adolescentes. Também fizeram algumas correções na legenda, sugeriram mudanças na 

edição e disseram que queriam filmar um Harlem Shake
20

 para inserir no final. Então 

gravaram os complementos sobre cada tipo adolescente que apareceu no vídeo e, em 

seguida, alguns ficaram para gravar o Harlem Shake.  

No nono e último encontro, fiz a restituição final para o grupo, expondo trechos de 

falas com minha análise até o momento. Ao final, apresentei o vídeo editado após suas 

últimas alterações e combinamos como seria a restituição para a equipe técnica da escola e 

sobre os encaminhamentos para o vídeo ficcional (se, por exemplo, gostariam que fosse 

exibido na escola em algum momento específico). 

A sequência planejada no roteiro sofreu alterações, como já dito. Entre um 

encontro e outro, eu sempre analisava se a programação anteriormente planejada deveria 

ser mantida por conta do movimento do grupo. Houve momentos em que refiz todo o 

planejamento, como no encontro três, enquanto outros foram modificados com eles, 

como no dia em que deveriam fazer o roteiro do vídeo e optaram pelo improviso. Além 

da construção coletiva que já é subjacente ao processo da pesquisa–intervenção, a 

imprevisibilidade tem a ver também com a disponibilidade ou indisponibilidade dos 

membros do grupo para discutir sobre determinados temas. Muitas vezes, pensei que o 

grupo ia seguir por determinado caminho e ele mudou o percurso, solicitando de minha 

parte uma interpretação dessa mudança, além da análise dos novos conteúdos que 

emergiam. Segundo Menezes, Arcoverde e Libardi (2008), no grupo de discussão com 

adolescentes, o pesquisador precisa estar aberto para tentar “captar” os sentidos que eles 

atribuem aos diversos temas e problematizá-los. Em outras palavras, segundo as autoras, 

“trata-se do desenvolvimento de uma sensibilidade suficiente para bem usar os recursos 

de questionamento e interpretação” (p. 209). Quando concentram as discussões muito 

mais nas temáticas referentes à sua adolescência, por exemplo, como se  vê adiante, não 

significa simplesmente uma escolha por um tema em detrimento de outro. Mais do que 

isso, dá pistas sobre como são subjetivados pelos discursos em relação à adolescência 

também através da estranheza relativa às experiências do outro. 

 

____________ 

20
 Segundo a Wikipédia, “o Harlem Shake (Inglês: shake significa requebrar) é um hit da internet ou um meme que 

obteve enorme sucesso, em fevereiro de 2013”, com pessoas dançando aleatoriamente, como um flash mob. 
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3.4 PERCURSO EMOCIONAL DO GRUPO: PERMANÊNCIAS E IMPREVISIBILIDADES 

 

A partir daqui, apresento, discuto e analiso o percurso do grupo, em termos das 

permanências que atravessaram o processo, no que diz respeito ao lugar ocupado por cada 

participante em relação aos discursos, a mim e ao grupo de um modo geral, bem como o que 

escapa a tais permanências e remete às imprevisibilidades do grupo de discussão. 

Desde o início, senti que os adolescentes se dividiram no que designei como três tipos de 

posicionamentos, o que esteve intrinsecamente relacionado às categorias que eles criaram para 

falar sobre adolescência: os adolescentes da diversão, os da responsabilidade e os excluídos. Os 

primeiros colocaram-se muitas vezes num lugar intitulado por eles próprios como “avacalhação”. 

Quando estavam manuseando a câmera, faziam um uso que parecia “paralelo” ao que estava 

acontecendo. Brincavam de filmar e serem filmados, introduziam novos assuntos (em geral, 

falando deles mesmos) e batiam fotos, enquanto a discussão acontecia. Em alguns momentos, 

voltavam-se para ela, mas logo retornavam ao lugar da brincadeira, parecendo instituí-la como 

uma forma de participação. Quando não estavam filmando, também conversavam e brincavam 

durante todo o encontro. Essa postura se materializou objetivamente na produção do vídeo 

ficcional. Nesse grupo, havia os que participavam ativamente das discussões, que eram quatro 

garotos, e, além deles, mais duas meninas que pareciam ter a função curiosa de “distrair” os 

meninos, chamar sua atenção com outros assuntos e que raramente se colocavam nos debates.   

O subgrupo que denomino como o da “responsabilidade” assumiu outra postura. Eram 

cinco garotas que participavam das discussões de uma forma mais formatada, como se estivessem 

em aula – e estavam, pensei – trazendo discursos mais estereotipados e politicamente corretos em 

alguns momentos. Preocupavam-se com as brincadeiras dos colegas, criticando falas que tinham 

conotação mais irreverente e/ou debochada. Usavam a câmera seguindo o modelo da co-

facilitadora, sempre acompanhando os sujeitos que falavam, fazendo um registro mais técnico. 

Foram eles que, no grupo, materializaram a categoria “responsabilidade” criada no primeiro 

encontro, já que ela teve pouco eco em suas falas.  

O terceiro subgrupo, por fim, era composto pelos dois adolescentes os quais já mencionei 

(que não participaram em nenhum momento) e mais dois. Um deles não se recusou a participar das 

gravações nem do vídeo, mas nunca se colocou nos debates. Na produção do vídeo ficcional, 

concordou em apenas ficar lá “sem fazer nada”, mas sua tentativa de passividade não foi aceita 

pelos colegas, que fizeram uma leitura subjetiva de sua participação e atribuíram-lhe vários lugares, 

como o “adolescente do discurso psicológico”, o “deprimido” e também o “excluído”. Ele não se 

posicionou contra nem a favor do que lhe foi determinado pelo restante do grupo. O outro, eu diria 
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estar na interseção entre a “avacalhação” e a exclusão. Dificilmente se posicionava oralmente nas 

discussões, em geral, tentava ficar mais afastado do grupo, resistindo a ficar no centro (só ia quando 

eu convidava). No entanto, não se intimidava quando alguma brincadeira dos colegas lhe 

interessava e se envolvia, mesmo que de forma mais discreta. Foi o “autor” de uma categoria bem 

controversa que atravessou todos os encontros, o “Pipi de Galinha”. Era como se fossem ele e essa 

categoria sujeito e objeto desse discurso, mas que trocavam constantemente de lugar no processo de 

construção e transformação de significados atribuídos à adolescência. No vídeo ficcional, ele 

assume claramente os dois papéis, o da exclusão e o da “avacalhação”.      

Como já mencionado em relação ao estudo de Weller (2006), no grupo de discussão, 

são reconstruídos os contextos sociais e os modelos que orientam as ações dos sujeitos, o que 

emerge na forma de códigos de comunicação que documentam estas experiências. O modo 

como os adolescentes se posicionaram no grupo, seja individual ou coletivamente nos 

pequenos subgrupos, enuncia como são subjetivados pelos discursos que constroem e que os 

enredam sobre adolescência. Estavam ali o tempo inteiro, sendo eles mesmos na relação com 

sua adolescência e a adolescência dos outros, o que é mais aprofundado adiante.  

 

3.5 ANÁLISE DA IMPLICAÇÃO: OS ATRAVESSAMENTOS NECESSÁRIOS          

AO PROCESSO 

 
A posição que o pesquisador assume em seu campo de pesquisa, as relações que 

estabelece como os sujeitos de sua investigação, os efeitos que estas relações 

produzem em suas observações, a possibilidade de que a análise dos dados seja 

enriquecida ou deturpada por tais efeitos não são questões pouco controversas para o 

debate científico (PAULON, 2005 p. 18).             
 

O trecho acima descreve um pouco os atravessamentos que vivenciei no grupo da 

pesquisa e que, para mim, também não foram pouco controversos. Embora, no contexto das 

narrativas do grupo, estes aspectos estejam inter-relacionados para fins de análise, estão 

separados em dois tópicos: um sobre minha implicação como professora/pesquisadora e 

outro sobre o uso da câmera, aspectos discutidos a seguir.   

 

3.5.1 Eu Professora e/ou Pesquisadora?  

 

Desde o começo dos encontros, uma questão me inquietava: os adolescentes 

respondiam dessa forma ou de outra por estar submetidos ao rigor de uma disciplina escolar? 

Como engendrar um espaço de voluntariedade num trabalho instituído como compulsório? 
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Por mais que estivessem ali por terem escolhido participar daquele NI no meio de outras 

possibilidades, toda a cena enunciativa da pesquisa estava atrelada à instituição escolar, com 

seus possíveis efeitos de disciplinarização e normatização, mas também de resistências. 

Alguns encaminhamentos que descrevo abaixo foram tomados com o objetivo de construir 

um espaço de participação espontânea, mas isso não suplantaria a realidade que eu entendia 

como a priori, a de que eles já estavam implicados no processo como alunos, e eu, para eles, 

como professora, o que não pode ficar de fora dessa análise. 

Os encontros ocorreram em duas salas diferentes. Nos três primeiros dias, usamos a sala 

onde acontecem as aulas de História e Geografia, e nos seguintes, a sala de Formação Humana 

(por causa da disponibilidade de materiais, como computador e data show), onde eu já lecionara 

a disciplina. Não percebi no grupo mudança visível pelo fato de estarmos ali naquela sala 

vivenciando uma espécie de reencontro, talvez porque só duas participantes do grupo tinham 

sido minhas alunas. O “reencontro” era meu, portanto, não deles. No entanto, o ambiente da 

Formação Humana com toda a materialidade presente (cartazes sobre adolescência, trabalhos 

dos alunos afixados nas paredes) não nos deixava esquecer onde estávamos.  

Em ambas as salas, eu me antecipava ao horário do encontro para tentar criar um 

ambiente que julgava ser mais propício para o acontecimento do grupo, como organizar as 

carteiras em círculo, círculo do qual eu me esforçava para fazer parte. Evitava o máximo, 

por exemplo, ficar de pé, porque achava que assim “vestia a camisa” da professora. Aos 

poucos, fui entendendo duas coisas. Primeiro, não era o fato de estar sentada no círculo de 

cadeiras que me garantiria o lugar de pesquisadora, esse lugar tinha que ser construído. 

Segundo, mesmo eu me esforçando para isso, não desconstruiria o de professora, porque, 

efetivamente, ele estava ali. Na concretude do espaço e do horário instituídos, na forma 

como eles me viam e nos procedimentos que acabei adotando por entender que eram parte 

do processo, como fazer chamada e redigir a agenda do dia. Se precisava pedir que 

levassem algo material para o encontro seguinte (ou ainda os TCLE assinados, já que 

muitos não entregaram no início), eu solicitava através da agenda, um procedimento da 

rotina do professor. E aquilo me dava uma segurança maior de que iriam trazer. Sentia -

me, nesse momento, entre a resistência e o poder
21

, pois, embora em muitos momentos 

tenha tentado escapar do lugar de professora, ignorando outros procedimentos, como 

encaminhar o aluno para pegar uma autorização de entrada na sala, em casos de atraso, ou 

____________ 

21
 Como visto em capítulo anterior, todas as práticas discursivas e não discursivas são edificadas sobre relações de 

poder, e onde há poder, há também as formas de resistência (FOUCAULT, 1987).  
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enviar a agenda para coordenação, quando não traziam a “tarefa” (o material que eu 

pedira), em outros momentos, acabei me apropriando desse lugar instituído pelas práticas 

de poder. Assim como solicitava que copiassem a agenda, houve momentos em que pedi 

que silenciassem para que pudéssemos ouvir uns aos outros nas discussões e penso que 

deve ter sido esse lugar de saber/poder que eu ocupava que assegurava (mas nem sempre) 

que o silêncio acontecesse.  

Paulon (2005) propõe uma reflexão sobre tais atravessamentos da seguinte forma: 

 

a aproximação com o campo inclui, sempre, a permanente análise do impacto que as 

cenas vividas/observadas têm sobre a história do pesquisador e sobre o sistema de 

poder que legitima o instituído, incluindo aí o próprio lugar de saber e estatuto de 

poder do “perito–pesquisador” (p. 23).       
 

A autora remete-se ao dispositivo saber–poder de Foucault como ferramenta para a 

análise das relações hierárquicas que se instituem no campo da pesquisa. Estar implicado vai 

além de reconhecer o lugar de saber–poder que o pesquisador ocupa, mas problematizar 

também sua análise dessa implicação, reconhecendo que está sendo constantemente 

objetivado por aquilo que deseja objetivar (PAULON, 2005). Isto porque o poder, segundo 

Foucault (1979), não deve ser tomado como algo centralizado nas mãos de um indivíduo 

operando sobre outros, mas como algo que circula e que se exerce em rede. Então, afinal, não 

era eu, no lugar de professora ou pesquisadora, quem detinha esse poder. Eu, assim como os 

outros, éramos atravessados por ele, subjetivados e objetivados, efeitos e transmissores dele. 

Vale lembrar ainda que o que produz e sustenta as práticas pedagógicas, histórica e 

culturalmente, é um discurso normativo, herança da sociedade disciplinar, e esta constituição 

discursiva atravessava a relação entre todos os elementos da pesquisa.  

Menezes, Arcoverde e Libardi (2008) convidam à discussão sobre muitos dos aspectos 

implicados na pesquisa–intervenção com adolescentes, como por exemplo, a construção dos 

lugares de pesquisador e pesquisado. Destacam que “a identidade do pesquisador não está 

sempre dada, mas é sim formada no ato em si, na relação com o pesquisado, onde a diferença 

e a singularidade de cada um se afirma na dinâmica de seus encontros” (p. 208). Há um 

campo de permeabilidade no qual mergulham, misturam-se e se transformam, tanto 

pesquisador, como os adolescentes, como os próprios objetivos da pesquisa. Isto significa 

que, mesmo chegando ao grupo como ex-professora de Formação Humana e professora em 

exercício do NI, não eram aqueles apriorismos que determinariam minha relação com os 

adolescentes, mas tudo o que circundaria o grupo a partir de nosso primeiro encontro em que 

me apresentei como professora–pesquisadora e eles como alunos–pesquisados.  
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Um dos momentos em que problematizei no grupo a respeito do meu lugar como 

professora–pesquisadora foi quando debatemos sobre a temática da “avacalhação”. 

Compartilhei com eles minha leitura de como a “avacalhação” aparecia no grupo através 

das brincadeiras que faziam, da postura na condução da câmera, e de que aquilo  chegava 

para mim como se tivessem buscando esse lugar da irreverência na relação comigo 

enquanto professora – assim como fizeram no vídeo que produziram, como se vê adiante. 

Fiz essa restituição para que entendessem que essa minha leitura era a de pesquisadora e, 

portanto, eu não iria intervir no sentido de coibir essas brincadeiras, mas que me 

questionava se aquilo acontecia porque estavam desinteressados ou porque esperavam 

uma “reação” de minha parte. Nesse momento, senti que a resposta era para a 

pesquisadora, pois também parecia uma restituição, não uma satisfação. Por meio de uma 

fala irônica e espontânea, um dos adolescentes que participava ativamente, em geral de 

forma irreverente, respondeu que estava gostando, alegando: “até o momento não tive 

vontade de sair correndo” (Glauber).  Para minha surpresa, uma das meninas, que até 

então nunca se colocara verbalmente nas discussões (apenas nas brincadeiras), respondeu 

que estava gostando da proposta e complementou: “é interessante a gente filmar pra você 

poder ver como a gente tá vendo o grupo” (Helena). Recebi aquela fala não apenas como 

uma resposta à minha pergunta, mas à minha intervenção, e a resposta veio na forma de 

uma ação, um posicionamento, o registro de alguém que acabara de inaugurar no grupo 

outra forma de participação, tão ativa quanto as brincadeiras da “avacalhação”, mas agora 

traduzida em palavras. Essa experiência encontra reverberação nas palavras de Paulon 

(2005), que afirma: 

 
Abre-se aí a possibilidade de pensar a intervenção como um caminhar mútuo por 

processos mutantes que, justo por não poder ser resumida ao encontro de 

unidades distintas (sujeitos da investigação x objetos a serem investigados), não 

pode ser pensada como uma mudança antecipável. Ao operar no plano dos 

acontecimentos, a intervenção deve guardar sempre a possibilidade do 

ineditismo da experiência humana, e o pesquisador a disposição para 

acompanhá-la e surpreender-se com ela (p. 21).        
 

Este foi um dos momentos de restituição que abriu espaço para a emergência de uma 

nova comunicação entre mim e eles. Senti como se estivesse realmente conseguindo acessar 

o que eles me transmitiam e, ao mesmo tempo, comunicar isso a eles de forma franca. De 

sua parte, eles também responderam como se estivessem “se desarmando”, ou seja, como se 

o que eles desejavam que aparecesse tivesse sido desvelado sem representar ameaça à 

continuidade daquele estilo de comunicação. 
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3.5.2 O Vídeo Como Ferramenta, Produto e Dispositivo 

 

“Apaga o que eu disse, não era isso...” (Eduardo).  

“Não dá para apagar, está gravado pra sempre...” (Hermione).  

A fala da participante Hermione em referência ao registro que acabara de ser feito, de 

algo dito pelo colega e que ele tentou desfazer, expressa em poucas palavras o efeito que a 

videogravação produz, como se cravasse uma marca, plantasse uma semente de algo que, a 

partir dali, estaria perpetuado. 

Jobim e Souza (2011) oferece elementos para que pensemos sobre o uso da 

videogravação na pesquisa em ciências humanas. Sabemos que a contemporaneidade tem como 

centralidade a prática do olhar, do ver. Vivemos cercados de aparatos tecnológicos e produtos 

culturais (tais como as redes sociais e sites, como o YouTube) que modificam nossa forma de 

existir no mundo e a forma como enxergamos o que vemos. As próteses do olhar (JOBIM e 

SOUZA, 2011) ressignificam a realidade e, consequentemente, nossa experiência com ela e 

dentro dela, funcionando como dispositivos que nos subjetivam. De tão incorporados ao nosso 

cotidiano, podemos cair no ingênuo equívoco de naturalizar o efeito desses dispositivos, 

podendo incorrer no mesmo erro enquanto pesquisadores. Segundo a autora, “o perigo de 

naturalizarmos as imagens técnicas está em não estabelecermos com elas uma relação de 

significação, passando a compreendê-las como prontas ou acabadas, sem percebermos que 

contemplam uma série de signos que necessitam ser revelados” (p. 207). 

Sibilia (2008) propõe uma discussão sobre como a internet, que alavancou o fenômeno 

da publicização do cotidiano, transforma nosso modo de ser, ou nossa subjetividade. Os 

adolescentes de hoje assistem, compartilham e vivenciam experiências em que os flagras do 

seu dia a dia, seja um assalto, um escorregão ou a intimidade de uma figura pública, têm 

propagação em âmbito mundial, quase em tempo real. Bem diferente do formato cultivado na 

sociedade disciplinar descrita por Foucault (1987), com rígida separação entre a esfera pública 

e o que deve ser restrito da vida dos sujeitos ao âmbito privado, na sociedade de controle 

(DELEUZE, 1991), não só os poucos escolhidos como “celebridades”, mas todos os cidadãos 

comuns são convidados a se mostrar, a exibir publicamente sua privacidade.  

Ao falar de subjetividade, Sibilia (2008) refere-se a três tipos: uma singular, 

interiorizada (sustentada pelos discursos “psi”, como visto na introdução do capítulo anterior), 

outra universal, que agrega todas as características comuns ao ser humano, e, entre elas, 

aquela discutida por Foucault, um tipo intermediário que contempla aspectos particulares, 

históricos e culturais. Essa abordagem da subjetividade como engendrada socialmente permite 
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a abertura para o exame dos “modos de ser que se desenvolvem junto às novas práticas de 

expressão e comunicação via internet, a fim de compreender os sentidos desse curioso 

fenômeno de exibição da intimidade que hoje nos intriga” (SIBILIA, 2008, p. 16). 

Ao mesmo tempo em que sinaliza a importância de compreendermos a forma como 

esta exposição delineia novas formas de ser, a autora chama atenção para o fato de que esse 

fenômeno não é universal, pois não abrange um conjunto homogêneo de sujeitos, ao 

contrário, uma pequena porção. Embora a referência de Sibilia seja o ano de 2008 e que 

devamos considerar a ampliação do uso da internet nos últimos quatro anos, a inserção dos 

espaços virtuais em nosso cotidiano ainda é circunscrita a determinados segmentos sociais. 

Em referência aos que estão fora desse circuito, explana:  

 
Esses bilhões de pessoas, que, no entanto, habitam este mesmo planeta, são os 

“excluídos” dos paraísos extraterritoriais do ciberespaço, condenados à cinza 

imobilidade local em plena era multicolorida do marketing global. E o que 

talvez seja ainda mais penoso nesta sociedade do espetáculo, onde só é o que se 

vê: nesse mesmo gesto, tal contingente também é condenado à invisibilidade total 

(SIBILIA, 2008, p. 25).       
 

Esta noção é importante para que possamos considerar dois aspectos. O primeiro, a 

importância de desnaturalizar a presença dos aparatos tecnológicos que nos projetam para as mais 

variadas formas de vida virtual, principalmente a do espetáculo, e o segundo, considerar que tais 

processos também são constituintes dos modos de ser dos que estão diretamente alijados dessa 

experiência. A invisibilidade também os subjetiva, pois produz conceitos, crenças, valores, ações e 

reações como resistência a essa forma de exclusão. Para a discussão do meu objeto, vale pensar de 

que forma essa invisibilidade do outro atravessa a experiência subjetiva dos adolescentes de classe 

média com os quais trabalhei. Como se reconhecem e como reconhecem o outro que não 

compartilha com eles do ciberespaço das visibilidades. Ficarão, por isso, invisíveis aos seus olhos? 

Penso que o uso ampliado do vídeo em vários momentos da pesquisa e todas as 

discussões que permearam essa utilização, contribuíram para desnaturalizar sua presença no 

grupo. Se houve de minha parte uma intenção inicial de que o uso da câmera para registro dos 

encontros servisse apenas para facilitar a construção de meu diário de campo, ela foi logo 

suplantada quando pensei no vídeo ficcional como uma produção do grupo. E não pensei só 

porque o NI requeria um produto material, mas por julgar que seria um bom motivo para os 

adolescentes desejarem participar da pesquisa. Já burlei a neutralidade aí, pois quis “seduzi-los” 

com esse atrativo (já que não havia conseguido adesões nas tentativas anteriores). Ou seja, o 

vídeo já entrou carregado de muitos significados, que foram se agregando a outros durante o 

processo, e que precisaram ser interpretados, problematizados e restituídos ao grupo. 
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A partir dali, portanto, eu inaugurava também na pesquisa a centralidade da imagem, 

trazendo um produto cultural que se aliaria a nós, sujeitos em constituição no grupo. Aliança 

que não significa igualdade entre os elementos da pesquisa (pesquisador, pesquisados, 

câmera), nem a tematização das diferenças, mas a abertura para o reconhecimento das 

mudanças na relação entre pesquisador e pesquisado a partir da entrada da câmera. Esta é a 

versão defendida por Godinho (2011). Para o autor, a câmera interpõe-se entre pesquisador e 

pesquisados. Sua presença interfere na forma como as narrativas são feitas e responsabiliza 

ainda mais o falante por aquilo que diz. Funciona, pois, como um dispositivo que atua 

diretamente na produção e articulação dos conhecimentos no grupo. 

A negociação para as gravações ao longo dos encontros ocorreu de forma tranquila, 

com exceção do participante que não aceitou ser filmado. Desde o início, foi acordado que 

uma câmera ficaria com minha colega co-facilitadora e outra(s) seria(m) disponibilizada(s) 

aos adolescentes. Como já mencionado, a forma como se posicionaram nesse papel instituiu 

uma divisão no grupo. De um lado, havia os que “brincavam de filmar”, explorando a câmera 

como se estivessem construindo outro território dentro do território da pesquisa. Não faziam 

isso pelo prazer da descoberta, como quem explora um brinquedo novo, já que, além da 

familiaridade com os aparatos, o uso de câmeras (em máquinas ou aparelhos de celular), 

desde o início, foi permitido no grupo. Estavam construindo significados sobre eles mesmos, 

sustentando um discurso que os subjetivava (e diferenciava) como adolescentes da 

“avacalhação”. Do outro lado, os demais, que conduziam a câmera de forma mais técnica, 

comprometida com o objetivo de registrar os posicionamentos de cada um nas discussões e 

engendrando uma adolescência responsável. Assim, a câmera funcionou como um dispositivo 

pelo qual eles se diziam ser, constituíam-se. Na verdade, estas duas formas, ou melhor, o 

trânsito entre elas, reproduz o que também ocorre na sala de aula, mesmo sem a filmadora. 

Ambos dizem de como normalmente ocupam o território escolar, o que pode ser visto no 

enredo que escolheram para o vídeo ficcional. 

Assim como afirma Godinho (2011), para Jobim e Souza (2011), o uso da 

vídeogravação na pesquisa de campo instaura um modo específico de discursividade entre o 

pesquisador e os sujeitos da pesquisa. Da fala do adolescente que não quis ser filmado até a 

produção do vídeo ficcional, tudo aconteceu como tal porque havia a mediação da câmera, 

esta que comparece no processo como um novo interlocutor que produz, expressa e narra 

subjetividades. Sua presença leva os participantes a pensarem, agirem e se posicionarem dessa 

ou de outra forma, já atravessados pelos sentidos que, individual e coletivamente, o ver-se e o 

ver o outro ensejam na contemporaneidade. 
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Levando em conta a infinidade de possibilidades com relação à presença da imagem técnica 

na pesquisa, Jobim e Souza (2011) sugere que sejam definidas etapas e delineados objetivos a serem 

alcançados a partir de seu uso como estratégia metodológica. Para mim, estava delimitado que o 

vídeo entraria em cena nos seguintes momentos: a – ao longo dos encontros, que seriam gravados; b 

– em alguns momentos em que analisaríamos os discursos veiculados em documentários, trechos de 

programas de TV, filmes ou seriados; c – na produção do vídeo ficcional. Durante a pesquisa e 

depois dela, no entanto, pude perceber que outros atravessamentos com os quais eu não contava 

aconteceram, alguns dos quais eu poderia ter previsto para planejar melhor. São eles: 

1 – Um dia em que minha colega que fazia as gravações não pôde ir e eu não havia 

levado outra câmera. Em determinado momento, um dos adolescentes se ofereceu pra filmar 

com seu aparelho de celular, mas nunca me enviou esse registro, mesmo com todas as minhas 

tentativas para que ele o fizesse. 

2 – Para aprimorar nosso conhecimento técnico sobre o uso da câmera para a produção 

do vídeo ficcional, eu tinha acertado com uma ex-aluna da escola (que havia participado do meu 

grupo piloto da pesquisa no ano anterior) de realizar uma oficina com o grupo, que só poderia 

acontecer no turno da tarde. Pela dificuldade que alguns apresentaram com relação ao 

comparecimento nesse outro horário e pelo fato de poucos terem me devolvido nessa época o 

TCLE assinado, fiquei com receio de incluir um encontro em horário extra e ter pouca adesão. 

Por fim, avalio que desprezei a importância que esse aquecimento teria, pois, na ocasião da 

gravação do vídeo, tanto eu como os alunos ficamos um pouco perdidos. Desprezei que o vídeo 

ficcional consistia outro tipo de registro e que, portanto, estaria submetido a regras distintas das 

que regiam as gravações que fazíamos dos encontros.          

3 – Não contava que as gravações dos encontros conduzidas por eles seriam tão 

carregadas de significados do que eles experienciavam enquanto adolescentes e de como 

desejavam expressar isso. A câmera nas mãos, de fato, inaugurou um estilo de discursividade 

entre eles, e entre mim e eles. 

4 – Acho que poderia ter contado com maior participação do grupo em processos 

como a edição do vídeo ficcional ou de alguns encontros.  Desde o início, alguns adolescentes 

sinalizaram que sabiam editar, mas quando fui solicitar, após a gravação do vídeo final, como 

coincidiu de ser na temporada das avaliações bimestrais da escola, justificaram que não 

poderiam fazer porque não tinham tempo
22

.  

____________ 

22
 A edição foi feita por mim e um técnico da área, que selecionou as cenas seguindo o critério de melhor som e 

imagem. Após assistirem ao vídeo, os adolescentes sugeriram mudanças (introdução do título, correções na legenda e 

acréscimo do Harlem Shake ao final, como já dito).  
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Certamente a vivência desses processos me levou a ressignificar o uso da câmera na 

pesquisa–intervenção, a compreendê-la de fato como um dispositivo que constitui modos de 

ser, comunicar-se e relacionar-se no grupo, além do efeito na produção e transformação dos 

discursos propriamente ditos. Se nem todos os sentidos e possibilidades de sua utilização eu 

pude aproveitar para esta experiência, certamente servirão de aprendizado para as próximas. 

Considero aqui importante, no entanto, discutir e analisar um dos tópicos discorridos acima, a 

produção do vídeo ficcional.  

Como já dito, o vídeo foi produzido à base do “improviso”. O grupo apenas esboçou um 

roteiro e não considerou necessária a realização da oficina preparatória. Como mencionei, tanto 

eles como eu talvez tenhamos desprezado a importância dessa preparação para a entrada no outro 

tipo de registro, o ficcional. Ao assistirem à sua gravação, em momento seguinte de restituição, no 

entanto, apesar de considerarem que alguns aspectos poderiam ter sido mais bem aproveitados 

com a oficina e o roteiro, validaram sua produção com o argumento que, se tivessem se preparado 

mais com roteiro e ensaios, teria ficado “artificial”.  A partir da leitura de Sibilia (2008), levando 

em conta que a espetacularização do cotidiano não requer ensaio, penso que essa 

“espontaneidade” (mas não a naturalidade) rege a forma como a câmera e as outras máquinas do 

olhar fazem parte de suas vidas. A falta de “ensaio” também não significa que não deram 

importância à experiência, pois, nesse momento de restituição, embora não tenham sentido 

necessidade de produzir outro vídeo, consideraram importante fazer alguns ajustes, traduzindo 

para o expectador a respeito do material que tinham produzido. Godinho (2011) chama atenção, 

nesse sentido, para a mudança que se opera na própria dinâmica da pesquisa quando muda a 

forma de inserção da câmera. Segundo o autor: “o modo como o dispositivo técnico é 

utilizado interfere no conteúdo e na forma com a qual os discursos são produzidos; ou seja, 

os discursos são inteiramente influenciados pelo arranjo a partir do qual a câmera se insere 

no debate” (p. 75). De um primeiro momento de registro livre dos encontros, passando pela 

produção do vídeo ficcional, neste terceiro momento, os adolescentes assistiam à 

videogravação tendo oportunidade de analisar seu conteúdo e modificar o que julgassem 

necessário. Para Godinho (2011), essa maior implicação é possível porque os sujeitos 

pesquisados ampliam sua consciência sobre a inserção da câmera no processo.  

O vídeo foi pensado e produzido por eles da seguinte forma: o cenário era uma sala de aula 

e os personagens eram os alunos adolescentes e a professora. A orientação feita ao grupo foi: 

elaborar o roteiro de um vídeo (de forma livre) em que apresente as várias adolescências sobre as 

quais discutiram, tentando contemplar: o que as aproxima e as distancia (em termos de vivência); 

em que contextos da cidade encontram-se (ou não). Os tipos adolescentes escolhidos por eles 
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foram: o adolescente em construção da sua identidade; o adolescente da diversão; o adolescente 

e as tecnologias; o adolescente “Pipi de Galinha” e o adolescente do discurso psicológico
23

. 

 Na sequência das cenas protagonizadas pelos tipos adolescentes escolhidos, o foco foi 

único: alunos brincando, ou conversando, enquanto a professora tentava fazer com que prestassem 

atenção a ela, trazendo à tona o discurso normativo por meio de pedidos e ameaças. Ao mesmo 

tempo em que ilustravam situações de desafio à professora, os personagens adolescentes ensaiavam 

cenas de conflitos entre eles. Segue a cena, na íntegra. 

 

TÍTULO: Conhecendo as Adolescências – TEMPO: 5’13’’ 

(A professora aguarda enquanto os alunos entram na sala).  

AD DIVERSÃO 1: Oi “vetim”, beleza?  

AD DIVERSÃO 2: Tia, eu não fiz a tarefa não. 

PROFESSORA: Eu já imaginava... 

AD DIVERSÃO 1: Ei, tia, pode usar celular, pode? 

PROFESSORA: Lógico, o que é que você acha? 

AD DIVERSÃO 1: Ah, obrigado, beleza... 

AD DIVERSÃO 2: Tia, quando é a recuperação? 

AD DIVERSÃO 3: O que acontece se eu faltar a recuperação também? 

PROFESSORA: Você vai sair reprovado... 

PROFESSORA: Como é que foi o final de semana de vocês? 

AD DIVERSÃO 1: Não te importa. 

AD IDENTIDADE 1: Pô, cara, que é isso, cara? Maltratando a professora, cara, demonstre respeito... 

AD DIVERSÃO 3: Não se meta na vida dele não! 

AD IDENTIDADE 1: Que é isso, quer brigar? Não, eu não brigo, foi mal... 

PROFESSORA: Vocês fizeram a tarefa? 

AD DIVERSÃO 2: Não. 

AD DIVERSÃO 3: Não, eu tava ouvindo música. 

AD DIVERSÃO 1: Adivinha? 

PROFESSORA: Vinícius, você quer sair de sala de aula? 

AD DIVERSÃO 1: Quero! 

____________ 

23
 Além destes, estavam na lista: o adolescente da responsabilidade; o adolescente com as descobertas do crescimento; 

o adolescente do discurso biológico; o adolescente do ECA (como sujeito de direitos); o adolescente da publicidade e o 

adolescente do discurso jornalístico.  
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AD DIVERSÃO 3: Eu também, posso? 

PROFESSORA: Certo, eu vou falar com a coordenação...  

AD DIVERSÃO 1: Beleza... 

PROFESSORA: Pode ficar aí... 

AD DIVERSÃO 3: Eu vou descer também? 

(Quando a professora sai da sala, o personagem AD PIPI DE GALINHA vai para o centro do círculo e faz uma 

“dancinha” tipo “Harlem Shake”).   

AD DIVERSÃO 2: Ei, mah, a professora chegou.  

AD DIVERSÃO 1: Foi mal... 

AD IDENTIDADE 1: (Isso sim, fez todo sentido).  

PROFESSORA: Voltei, pode acabar com a conversa. 

AD DIVERSÃO 1: Foi mal, foi mal. Sim, eu vou ter que descer, vou? 

PROFESSORA: Não, vai não... 

AD DIVERSÃO 1: Beleza, valeu. 

AD IDENTIDADE 1: Tu é muito mole... 

AD IDENTIDADE 1: Ei, tia, falta quanto tempo pra terminar? 

AD PIPI DE GALINHA: Ei, tia, libera nós... 

PROFESSORA: Vocês vão se reunir em grupos de 3 pra fazer o trabalho... 

AD DIVERSÃO 2: Pode ser de tripla? 

AD TECNOLOGIA 1: É sobre tecnologia? 

PROFESSORA: Vou botar aqui no quadro... 

AD DIVERSÃO 1 e 2: Ei, tira esse boné, mah.  

AD DIVERSÃO 1: Ei, não, sério, falando sério, tira esse boné aí...  

(AD DIVERSÃO 1 e 2 jogam bolinhas de papel no AD DIVERSÃO 3). 

AD DIVERSÃO 3: Eu quero ouvir minha música em paz! 

PROFESSORA: A professora chegou na sala... 

AD DIVERSÃO 3: Chegou não!   

(AD DIVERSÃO 3 joga bolinhas de papel na PROFESSORA). 

PROFESSORA: Certo, eu vou botar um tema no quadro e vocês vão discutir sobre o tema na sala de aula. 

AD TECNOLOGIA 1: Pode fazer no iPad?  

PROFESSORA: Não. 

AD IDENTIDADE 1: Tu vai mesmo querer quebrar o negócio? 

AD DIVERSÃO 1: Eu quero te quebrar...  Para de falar besteira aí. 
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AD DIVERSÃO 3:  Ei, deixa ele em paz... 

PROFESSORA: Será que vocês podem ter respeito? 

AD IDENTIDADE 1: Obrigado, obrigado... 

PROFESSORA: Será que vocês podem aprender a ter educação? 

AD DIVERSÃO 1: Foi mal, foi mal... 

AD DIVERSÃO 3: Será que você pode me deixar ouvir minha música? 

PROFESSORA: Mas aqui é uma sala de aula... 

AD DIVERSÃO 2: Tia, só se ele tirar o boné, tia.  

PROFESSORA: Na minha sala de aula ele pode ficar de boné, algum problema? 

 

Embora a análise dos conteúdos emergentes no vídeo, em relação com os dos demais 

encontros, esteja explanada no capítulo seguinte, faz-se necessário aqui uma leitura de como, 

através do vídeo, o grupo decidiu construir uma narrativa de si.  

Toda a discussão a respeito da “avacalhação” como uma temática fortemente associada à 

adolescência foi materializada através do teatro. Como já dito, a “avacalhação” compareceu em 

todos os momentos da pesquisa como um estilo de comunicação e um conteúdo muito presente nas 

falas do grupo. Na dramatização, ela tomou corpo no que parecia ser mais concreto ali: as relações 

dentro do espaço escolar, entre os alunos e entre eles e a figura do (a) professor(a), estando nesse 

contexto associada à transgressão, à irreverência. Sendo essa temática aprofundada no capítulo 

seguinte, importa aqui considerar as condições para a emergência desse conteúdo enquanto mediado 

pela câmera. Segundo Godinho (2011), a presença da câmera em pesquisa provoca no grupo uma 

tensão entre realidade e ficção. Considero que, na gravação, os adolescentes estiveram divididos 

entre o que gostariam de mostrar como diferentes possibilidades de ser adolescente e o que 

associam – seja no contexto real ou do desejo – às suas experiências, configurando essa tensão entre 

ficção e realidade. À escola cabe esse propósito por ser um espaço onde as (algumas) diferentes 

adolescências se encontram e também um palco para a emergência dos conflitos e transgressões. 

Na explicação que fizeram posteriormente sobre o vídeo, Amanda e Hermione, disseram 

que quiseram mostrar que “adolescência não é só uma coisa” e que, portanto, escolheram o espaço 

da sala de aula por ser “uma mistura”. Ao mesmo tempo, justificaram a escolha dos tipos 

adolescentes alegando que buscaram os personagens que se encaixavam em cada aluno. Esta fala 

sinalizou o que foi dito antes: sua intenção em ampliar o universo adolescente e ao mesmo tempo a 

dificuldade de fazê-lo, já que os tipos adolescentes acabaram sendo personalizados e restritos 

àqueles nos quais eles se reconhecem. Uma das adolescentes, Laura, chegou a escolher para 



 

 

 

71 

 

representar o adolescente do discurso jornalístico
24

, mas desistiu no momento da gravação, já que 

o cenário seria o espaço de uma escola onde estudam adolescentes como eles. “Se vamos falar de 

nossa adolescência, ele não faz parte” (Laura). Da mesma forma quis excluir o “Pipi de 

Galinha”, já que, a este, haviam sido atribuídos sentidos e experiências tão diferentes do repertório 

das vivências adolescentes deles.  

Considero importante agregar a esta análise a discussão teórica de Jorge Larrosa, no texto 

intitulado A Experiência de si e os Dispositivos Pedagógicos (1994). Tanto porque o autor discute 

as várias formas de o sujeito narrar a experiência de si, como porque sua análise está centrada nos 

dispositivos pedagógicos – aqueles instituídos no espaço escolar – que produzem e medeiam essa 

experiência. Penso que a forma como os adolescentes decidiram construir essa narrativa tem como 

base sua própria experiência atravessada pelos dois dispositivos: a câmera e a escola.  

Baseado em Foucault, Larrosa (1994) propõe-se a analisar algumas práticas educativas 

(das que não têm como foco os conteúdos de ensino) que permitem ao educando elaborar uma 

relação consigo mesmo, como as práticas de si segundo Foucault. Estas formas de relação, 

segundo o autor, em geral, são expressas como uma ação reflexiva: conhecer-se, estimar-se 

disciplinar-se. As práticas, portanto, funcionam como dispositivos subjetivantes, todos de 

caráter normativo. Penso que a prática escolhida pelo grupo, a relação professor–aluno, 

estando ali atravessada pela “avacalhação”, foi uma forma de constituir-se levando em conta 

duas operações: a resistência ao caráter normativo dos dispositivos pedagógicos, bem como 

uma forma de exibição do seu cotidiano mediada pela câmera, cotidiano este em que 

prevalecem os elementos que circunscrevem sua adolescência. 

No vocabulário pedagógico, segundo o autor, as práticas que possibilitam ao sujeito essa 

relação consigo mesmo são expressas em termos como: conhecer-se, estimar-se, regular-se; termos 

os quais, tanto no discurso pedagógico como no terapêutico têm conotação normativa. Tais práticas, 

ou como trata Larrosa, “dispositivos pedagógicos”, têm cinco dimensões: ver-se, expressar-se, 

narrar-se, julgar-se e dominar-se. Todas possibilitam ao sujeito uma experiência de si. Nas 

palavras do autor:   

 
a própria experiência de si não é, senão, o resultado de um complexo processo histórico de 

fabricação no qual se entrecruzam os discursos que definem a verdade do sujeito, as 

práticas que regulam seu comportamento e as formas de subjetividade nas quais se 

constitui sua própria interioridade. É a própria experiência de si que se constitui 

historicamente como aquilo que pode e deve ser pensado (LARROSA, 1994, p. 43).         

____________ 

24
 Esse tipo adolescente emergiu quando vimos trechos de documentários e telejornais (como é visto no capítulo 

seguinte) e analisamos como o discurso jornalístico constrói diferentes adolescências de acordo com o contexto 

socioeconômico. A adolescência pobre é, em geral, mais exposta e constituída como um risco social.  



 

 

 

72 

 

A escola e a câmera, como dispositivos da pesquisa, permitiram que, naquele momento, 

cada sujeito se constituísse discursivamente, entre a realidade e a ficção, da forma como se 

posicionaram no vídeo. Esta experiência é bem traduzida na articulação proposta pelo autor entre 

o ver-se e o narrar-se. Baseado no que postula Foucault sobre os dispositivos de visibilidade, ou as 

máquinas óticas da sociedade disciplinar, Larrosa (1994) explica que o sujeito “é uma função da 

visibilidade, dos dispositivos que o fazem ver e orientam seu olhar” (p. 62). O sujeito olha para si 

e faz ver-se ao mesmo tempo, já que constitui sujeito e objeto do discurso da visibilidade. Na 

pesquisa, a máquina de olhar é a própria câmera, ou seja, o dispositivo que, como já dito, permite 

ao sujeito construir uma narrativa de si, evidenciando como vê a si mesmo e o outro. Por isso, o 

ver-se está articulado ao expressar-se. Segundo Larrosa (1994), “as formas legítimas de olhar se 

relacionam com as formas legítimas de dizer” (p. 65). É como se, naquele momento, os 

dispositivos pedagógicos, escola e câmera, autorizassem os adolescentes a assumir o lugar da 

contestação, da irreverência, da avacalhação. Estavam ancorados no discurso normativo ao 

mesmo tempo em que podiam, no jogo fictício, por meio da avacalhação, a forma legítima como 

enunciam a sua adolescência, mostrar a resistência a tal discurso. 

Os demais discursos produzidos e problematizados no grupo, tanto em relação com o que 

emergiu no vídeo, como os que o extrapolaram, são discutidos e aprofundados no próximo capítulo. 
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4 CAPÍTULO 3 – ADOLESCENTES EM CONSTRUÇÃO: ANALISANDO E (DES) 

ARTICULANDO SABERES SOBRE AS VÁRIAS ADOLESCÊNCIAS 

 

 

Neste capítulo, retomo a discussão sobre adolescência, especialmente no que a 

circunscreve discursivamente na contemporaneidade. Destaco os enunciados e discursos que 

emergiram na pesquisa, analisando os posicionamentos e deslocamentos discursivos operados 

pelos adolescentes no grupo de discussão.  

 

4.1 CONSTRUÇÕES DISCURSIVAS SOBRE O ADOLESCENTE CONTEMPORÂNEO   

 

Tem-se facilmente, tanto no senso comum, como no saber científico, o termo 

adolescência como um período de transição entre a infância e a fase adulta, marcado por 

mudanças biológicas, cognitivas, sociais e cuja base é essencialmente orgânica, sendo os 

hormônios da puberdade os responsáveis por boa parte dessas alterações. Dentro dessa 

formação discursiva, adolescente é aquele que, biologicamente, saiu da infância, mas ainda 

não tem maturidade intelectual e emocional para o ingresso no mundo adulto.  

Por mais que estejamos familiarizados com essa caracterização da adolescência, que 

prioriza o aspecto orgânico do desenvolvimento e que trata a adolescência como uma 

transição, ela é insuficiente para descrever este segmento por ao menos dois motivos. 

Primeiro, porque não dá conta de todas as outras experiências também comumente associadas 

à adolescência, tais como os conflitos nos relacionamentos (familiares ou com os pares), as 

questões relacionadas à sexualidade ou à escolha profissional, a construção dos valores 

morais, o risco associado ao consumo de drogas ou à gravidez precoce, especialmente no 

contexto contemporâneo, quando novas experiências são agregadas àquelas, como já 

discutido por Castro (1999).  

O segundo aspecto a considerar é: reduzir a adolescência a um mero intervalo entre a 

infância e a idade adulta é pensar em algo naturalizado, como se houvesse caracterís ticas 

que são inerentes a todas as pessoas que o atravessam, ou seja, um padrão comportamental 

presente em todas as culturas e em todos os tempos. No entanto, por mais que, 

invariavelmente, a vivência desse intervalo etário não faça discriminação de cultura ou 

época, há pouco menos de um século, não se falava em adolescência e muito menos se 

considerava que este era um período “evolutivo”, com características singulares, que se 

diferenciava da infância e da fase adulta. 
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Segundo Ozella (2002), Stanley Hall foi o primeiro a desenvolver um estudo 

psicológico sobre a adolescência, em 1904, e a identificá-la como uma etapa de conturbações 

associadas à sexualidade, enquanto Erikson introduziu o conceito de moratória, 

institucionalizando a adolescência como uma fase do desenvolvimento entre a infância e a 

idade adulta, na qual ocorre uma crise de identidade gerada a partir do conflito entre os fatores 

biológicos e sociais. A partir daí, instalou-se uma concepção naturalista e universal sobre 

adolescência, que é compartilhada pela psicologia do desenvolvimento, principalmente na 

cultura ocidental. Ozella (2002) também lembra que, na América Latina, foram as obras de 

Aberastury (Adolescência, 1980) e Aberastury e Knobel (Adolescência Normal, 1981) que 

constituíram marcos no estudo da adolescência a partir de uma leitura clínica (psicanalítica). 

Nesse enfoque, as manifestações da adolescência são comparadas aos sintomas de uma 

síndrome. Assim, o discurso “psi”, ao priorizar a identidade, os conflitos “típicos” da 

adolescência, acaba por se colocar numa relação de interdependência com o discurso médico. 

Muitas vezes o saber “psi” se apoia em aspectos orgânicos ou biológicos, como a “produção 

hormonal”, para justificar a instabilidade de humor na adolescência. Por outro lado, mesmo 

quando prioriza a constituição do psiquismo com base nas relações sociais, o traço 

universalista permanece, agora explicado pela necessidade de o adolescente estabelecer 

vínculos e identificações fora do núcleo familiar. Parece haver, em ambos os casos, uma 

vontade de verdade (FOUCAULT, 2009a). 

Como afirmam Kehl (2004), Fischer (1996) e Carvalho (2008), a adolescência nunca 

esteve tão em alta. Associada diretamente ao consumo (seja apenas pelo desejo, ou pelas 

possibilidades reais de), todos querem e/ou dizem-se jovens na intenção de gozar das benesses 

que este estado hoje, nas sociedades capitalistas, parece permitir: muita liberdade e pouca 

responsabilidade. Não é à toa que, nos últimos anos, proliferaram-se inúmeros programas de 

televisão, como a novela Malhação (1995) exibida pela Rede Globo desde 1995, além dos 

telejornais ou dos programas de auditório que abrem espaço ou lançam quadros específicos 

sobre adolescência, com discussões sobre namoro, gravidez, drogas, escolha profissional, em 

geral com o respaldo técnico de especialistas (médicos, sexólogos, psicólogos). 

Além da mídia televisiva, revistas para o público teen vendem a imagem de uma 

adolescência que pode até ser conflituosa
25

, mas tem roupa da moda e o corpo em forma. Uma 

adolescência revestida de um status invejável a todas as outras idades. Segundo Kehl (2004): 

____________ 

25
 O enunciado que circunscreve a adolescência como um período de crises, conflitos e conturbações, é discutido 

adiante. 
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o adolescente das últimas décadas do século XX deixou de ser a criança grande, 

desajeitada e inibida, de pele ruim e hábitos anti-sociais, para se transformar no 

modelo de beleza, liberdade e sensualidade para todas as faixas etárias. O 

adolescente pós-moderno desfruta de todas as liberdades da vida adulta, mas é 

poupado de quase todas as responsabilidades (p. 93).       
 

No entanto, ao mesmo tempo em que a adolescência no contexto atual é associada à 

liberdade, beleza e consumo, emerge também, principalmente nos meios de comunicação, o 

discurso sobre o adolescente como uma categoria geradora de riscos, perigos e ameaças sociais 

(CARVALHO, 2008).  

Logo, aquela concepção simplista, baseada em critérios etários e comportamentais, 

cede espaço para a problematização da adolescência como um fenômeno social, cujo 

significado é construído dentro de um contexto. Isto leva-nos a concluir que, pensar a 

adolescência, de fato, significa enxergar além de um intervalo etário linear e natural. 

Significa, acima de tudo, compreendê-la como uma categoria historicamente construída 

dentro de um referencial sociocultural. Assim, percebemos que até mesmo a valorização dos 

aspectos biológicos não está isenta de uma valoração, não é uma visão “natural”. Em nossa 

sociedade ocidental, está relacionada ao destaque que atribuímos às mudanças que ocorrem 

nesse período da vida (OZZELA, 2002)  

Abramo (1997) explica que há duas concepções sobre a juventude, em que a mídia, 

inclusive, tem se debruçado atualmente. Quando se trata, por exemplo, da publicidade voltada 

diretamente para o jovem, os temas, em geral, são associados ao comportamento, como 

música, moda, esporte ou lazer. Quando o jovem é o assunto dos cadernos destinados aos 

adultos, os mais comuns são os relacionados aos problemas sociais, tais como violência, 

exploração sexual, “drogadição”, ou as medidas para combater tais problemas. 

Contribuindo para evidenciar essa diferenciação no que concerne ao tratamento 

destinado à temática juventude/adolescência, as autoras Coimbra e Nascimento (2003) 

referem-se à certa “natureza jovial” propagada pelos discursos médico e biológico quando 

estes associam a juventude a características psicológicas, como entusiasmo, vigor, rebeldia, 

alegria, as quais, por sua vez, são provocadas pelas mudanças biológicas próprias dessa fase. 

No entanto, denunciam que essa caracterização, que deveria ser universal, já que todos 

passam por tais mudanças biológicas, tem sido restrita apenas a alguns segmentos sociais. E 

questionam: “Por que o jovem pobre encontra-se excluído desse quadro?” (p. 20). 

Percebe-se que há uma heterogeneidade discursiva entre os campos biológico e 

psicológico, além dos discursos de base sociológica, pois atribuem diferentes sentidos à 

adolescência, construindo, assim, diferentes objetos e sujeitos. Como discutido no primeiro 
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capítulo, estes diferentes sentidos foram sendo costurados historicamente, associados às 

práticas sociais de poder. No entanto, embora tenhamos falado de distintos enunciados e 

campos discursivos, é preciso deixar claro que eles não são isolados e não caminham 

paralelamente, mas se entrelaçam, o que é visível nas falas dos adolescentes do grupo. 

Embora eu propusesse uma separação entre os campos discursivos para tentar contextualizar 

e analisar estas falas, esta separação é muito mais didática. No grupo, foi possível perceber 

que determinados enunciados são produzidos e atravessados por mais de um discurso, 

mostrando o jogo de força entre eles na medida em que evidenciam os desnivelamentos 

discursivos, ou seja, as condições em que uns são legitimados como verdade enquanto 

outros se enfraquecem. Tais atravessamentos são ainda mais vivos no contexto discursivo 

da mídia, onde outras práticas são agregadas àquelas já em jogo fora do habitat midiático. 

Longe de fazer uma genealogia dessas práticas, minha intenção foi explorar como alguns 

desses discursos subjetivam o adolescente de classe média, tomando como referência as 

falas e os deslocamentos discursivos dos participantes do grupo de discussão.   

Antes de continuar, considero importante explicar aqui a que me refiro quando falo 

de adolescência e de juventude. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), adolescente 

é aquele no intervalo etário entre 10 e 19 anos, enquanto o jovem tem entre 15 e 24. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente situa a adolescência entre os 12 completos e os 18 

anos incompletos. Se, objetivamente, não há um consenso sobre os limites etários que 

circunscrevem a adolescência, assim como também a juventude, o que dirá subjetivamente, 

já que dos 8 aos 80 há quem se diga adolescente. 

Para complementar essa discussão, trago as contribuições de Peralva (1997), Ariès 

(1981) e Kehl (2004). A primeira explica que, mesmo a juventude tendo sido reconhecida 

em outras sociedades antes da era medieval, é à experiência moderna que ela está 

particularmente vinculada. Ariès (1981) refere-se à juventude como a idade privilegiada 

do século XVII, enquanto a infância é a do século XIX e a adolescência,  do século XX. 

Kehl (2004) chama de juventude o período evolutivo entre a infância e a vida adulta que, a 

partir de 1950, passou a ser chamado de adolescência. Há, portanto, uma convergência 

relativa entre os estudiosos da adolescência e da juventude sobre os aspectos que 

diferenciam os dois termos, o que é compreensível visto tomarem como referência 

critérios sociológicos. A esse respeito, inclusive, Coimbra, Bocco e Nascimento (2005) 

oferecem significativa contribuição. As autoras destacam que o termo adolescência tem 

sido utilizado com base em critérios psicológicos, historicamente sustentado pelas teorias 

do desenvolvimento, e propõem o uso do termo juventude como uma possibilidade de 
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ampliar esse conceito na medida em que incorpora os aspectos sociológicos à constituição 

do sujeito. Penso que essa diferença aparece na minha escrita quando os discursos que 

fundamentaram as discussões são de ordem psicológica ou sociológica. De um modo 

geral, fiz referência aos termos utilizados no interior dos discursos que apresento. 

 

4.2 ADOLESCÊNCIA NA ORDEM DO DISCURSO: TEORIA E PRÁTICA EM ANÁLISE 

 

4.2.1 O discurso desenvolvimentista: a norma enredando modos de ser adolescente 

 
Nesse registro discursivo, o adolescente é concebido como objeto de um discurso 

científico capaz de compreendê-lo em suas determinações essenciais, para então 

propor alternativas terapêuticas capazes de abordar e sanar os problemas dessa época 

peculiar em que os jovens ‘adoecem’ como que naturalmente” (CÉSAR, 2008, p. 31).       
  

É unânime entre os estudiosos que se propõem a fazer uma leitura crítica da 

adolescência o reconhecimento de que o discurso psicológico – em proximidade com o 

médico e o pedagógico – foi responsável pela construção e sustentação de uma visão 

universal, essencialista e, portanto, a-histórica, da adolescência. Autores como Jobim e Souza 

(1996), Coimbra, Bocco e Nascimento (2005), Ozzela (2012) e Castro (1999 e 2001) 

discutem esse aspecto, contextualizando historicamente essa construção e oferecendo 

subsídios para que possamos desnaturalizá-la e compreender a adolescência dentro de um viés 

sociológico. Para Castro (1999) isto se faz necessário principalmente se levarmos em conta 

que as teorias psicológicas e educacionais, que tradicionalmente legitimam as práticas de 

assistência e educação, não dão conta da quantidade de transformações subjetivas que a 

contemporaneidade engendra.   

No livro A invenção da adolescência no discurso psicopedagógico (2008), a autora 

Maria Rita de Assis César baseia-se em Foucault para fazer uma genealogia dos discursos 

desenvolvimentistas dos manuais de psicologia da adolescência e descobrir quais relações de 

poder legitimaram a emergência desses discursos.  

Segundo a autora, o saber positivista ocidental, que ignora o aspecto histórico e social da 

constituição adolescente, firmou-se nas práticas e no imaginário sociais, atravessando nossas 

concepções sobre adolescência, sejam elas leigas, científicas ou sociológicas. Produzidos no 

contexto da sociedade disciplinar, estes discursos serviram como sustentáculos das práticas 

institucionais de controle produtivo e vigilância dos corpos individualizados e, posteriormente, 

de regulação das populações, estando tais práticas a serviço do processo de industrialização e 

urbanização das metrópoles europeias (CÉSAR, 2008).   



 

 

 

78 

 

Em consonância com os demais pesquisadores citados acima, César (2008) destaca que as 

primeiras pesquisas sobre adolescência, tomadas como objeto pela ciência psicológica recém-

nascida no final do século XIX, fizeram emergir um discurso hegemônico e normativo que se 

propagou no interior de muitos outros discursos e que persiste até hoje. Segundo a autora: 

  
reorganizar a vida humana e geral e, particularmente, a infância e a adolescência 

tendo em mira um modelo ideal de idade adulta colocou-se como uma faceta 

importante das transformações nas relações de poder que se estabeleciam em uma 

Europa que modernizava suas relações econômicas e sociais (p. 36).       
 

Além do princípio descritivo desse discurso em relação a uma trajetória que deve ser 

percorrida pelo sujeito até a idade adulta, a norma reveste-se de um “caráter moral” 

(CASTRO, 2001, p. 20) na medida em que discrimina o que é “bom” e “mau” nessa trajetória.    

Como já dito no primeiro capítulo, Stanley Hall foi o primeiro a desenvolver um 

estudo psicológico sobre a adolescência, em 1904. Segundo César (2008), Hall 

autoproclamava-se o “pai” da adolescência, tratando sua “descoberta” como se estivesse 

“catalogado um novo ser vivo” (p. 58). Com ele, a adolescência sai do domínio exclusivo da 

ciência, passando a transitar também entre a filosofia e a literatura. Seu novo objeto de 

pesquisa, de caráter “supostamente universal” (p. 59), passa a ser associado, no domínio 

desses três campos discursivos, a conturbações da sexualidade e delinquência, associação 

presente até hoje nos estudos sobre o tema e que ajuda a produzir a ideia de uma adolescência 

natural e universalmente conturbada. 

Importantes teóricos desenvolvimentistas do início do século XX, Piaget e Freud, de 

grande inserção no interior dos campos discursivo, psicológico e pedagógico, como também 

nos repertórios do senso comum, discorrem sobre o desenrolar da “experiência adolescente” 

em etapas, acabando por desconsiderar a importância do contexto social na constituição e 

desenvolvimento do sujeito, enfatizando apenas o progresso das estruturas internas enquanto 

aspecto que rege tal desenvolvimento (CÉSAR, 2008). Sem ignorar a importância de tais 

teorias para qualquer tipo de abordagem da adolescência, o que tem respaldo na compreensão 

do contexto em que tais teorias emergem e as relações de poder que as engendram, Jobim e 

Souza (1996) lembra que a teoria de Piaget, por exemplo, tem vasta aplicação no interior das 

práticas escolares, fornecendo critérios para o agrupamento de crianças segundo seus níveis e 

aptidões, a orientação das intervenções pedagógicas e a construção dos currículos. 

Na obra Adolescência Normal (1981), Aberastury e Knobel enunciam uma 

adolescência construída como uma patologia, uma patologia natural. As características que o 

sujeito apresenta nesse período da vida se assemelham a sintomas, cujo conjunto é tratado 
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como uma síndrome, que é “perturbada e perturbadora para o mundo adulto, mas 

necessária, absolutamente necessária, para o adolescente” (p. 9), por isso, normal. Nessa 

concepção, não há abertura para outros modos de ser. Escapar dessa travessia conturbada 

significa entrar para o terreno da anormalidade. É, aliás, essa vivência que tece a identidade 

do sujeito, construção tão necessária para a ascensão ao patamar adulto. A base dessa 

construção, segundo os autores, são os lutos que, universalmente, o adolescente vivencia, que 

são: o luto pelo corpo infantil perdido, pelos pais da infância e pelo papel e identidade infantis 

(KNOBEL e ABERASTURY, 1981, p. 10). A ênfase, nesse caso, são as rupturas que todos os 

adolescentes precisam fazer, como se efetivassem um corte brusco de tudo o que diz respeito 

à infância, tendo que, no mesmo processo, elaborar estas perdas por meio de estratégias que 

são necessárias para a superação das perdas e posterior adaptação ao mundo adulto. Essa 

construção discursiva da adolescência reúne num mesmo conjunto de conceitos todos os 

princípios que estão na base das teorias desenvolvimentistas, como tratado por César (2008); 

o traço hegemônico, universalista, a-histórico e essencialista, que, ainda por cima, associa a 

adolescência a crises e conturbações.   

César (2008) esclarece que as caracterizações atuais da adolescência se distanciaram das 

realizadas há quase cem anos, mas os princípios hegemônicos subjacentes a elas ainda 

permanecem, como, por exemplo, a compreensão da adolescência como uma fase de 

“tormentas” e “tempestades” (p. 26) provocadas enquanto, nesse percurso, o sujeito tenta se 

acomodar aos parâmetros de maturidade que lhe são exigidos. Levando em conta o que afirma 

César (2008) quanto à rarefação de alguns aspectos que marcaram a origem de tais teorias no 

início do século XX, e as considerações de autores como Kehl (2004) e Fischer (1996) a 

respeito de uma supervalorização contemporânea da adolescente, eu quis problematizar como 

essa leitura da adolescência conturbada é captada pelos adolescentes do grupo. 

 

4.2.1.1 Sobre os Lutos do Discurso Psicológico 

 

“Desses lutos aí, eu discordo totalmente” (Glauber).   

“A gente sente porque perde um pouco do carinho dos pais, que começam a cobrar 

responsabilidade e botar limite, eu acho que tem gente que sente sim” (Amanda).  

“A gente escuta muito dizer que na adolescência por qualquer coisa a gente tá de 

luto, a gente fica triste, mas essas três coisas são exatamente tudo o que (sic) você não 

tem luto” (Glauber).  
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“Essa parte da perda do corpo infantil eu não concordo, mas essa parte dos pais, eu 

acho que sim, que acho que muda muito, porque antigamente quando minha mãe me 

chamava pra conversar, eu ia, agora quando ela me chama, eu fujo” (Hermione).  

Estas falas foram produzidas no quarto encontro, quando apresentei alguns trechos 

extraídos de discursos psicológico, biológico e jurídico para que se posicionassem usando as 

plaquinhas concordo totalmente, concordo parcialmente, discordo e tenho dúvidas. No 

interior do discurso psicológico, apresentei um trecho de um resumo sobre a obra de 

Aberastury e Knobel (1981) no qual se tem: 

 
Arminda Aberastury foi pioneira no estudo da psicanálise de crianças e 

adolescentes na América Latina. A autora dedicou grande parte do seu trabalho 

ao aprofundamento da problemática da adolescência. Para ela, “a adolescência é 

um momento crucial na vida do homem e constitui a etapa decisiva de um 

processo de desprendimento. [...]”. Além das mudanças corporais que marcam 

esse período, a autora destaca as mudanças psicológicas, ambas levando a uma 

nova relação do adolescente com os pais e com o mundo. Essa etapa é marcada 

por três tipos de luto: do corpo de criança, pela identidade infantil e pela relação 

com os pais da infância
26

.          
 

 O grupo dividiu-se entre as respostas concordo parcialmente e discordo. Em geral, os 

adolescentes reconhecem que a adolescência como luto pela vivência de perdas é um enunciado 

soberano, presente em várias falas, ao mesmo tempo em que sinalizaram sua dispersão. Essa 

dispersão é produzida em seus discursos na medida em que trouxeram sua própria adolescência 

à ordem do discurso. Autorizaram-se a negar o enunciado a partir de sua experiência e, em 

seguida, já o tornaram universal. Construíram outro enunciado – aceitando alguns lutos, 

resistindo a outros – e já generalizaram, como se pudessem falar de todos a partir deles. Os pais 

foram trazidos à fala como sujeitos e ao mesmo tempo como objetos do discurso. Ao mesmo 

tempo em que os adolescentes evidenciaram como os pais interferiam na elaboração de suas 

construções discursivas a respeito de vários aspectos, também foram objetos do seu discurso, 

pois também foram produzidos nesse contexto contemporâneo como alguém que, a partir da 

adolescência dos filhos, passa a impor mais limites, cobrar responsabilidade, e com quem a 

conversa passa a ser ameaçadora, como relatado por Hermione.   

“Por mim, a coisa que eu mais quero é exatamente o segundo (em referência à perda 

da identidade infantil), o melhor é exatamente isso, que você se desprende da infância” 

(Glauber).  

____________ 

26
 Extraído do site <http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Resumo-Do-Livro-Adolesc%C3%AAncia-

Normal/377195.html>. Acesso em: 05 fev. 2013. 

http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Resumo-Do-Livro-Adolescência-Normal/377195.html
http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Resumo-Do-Livro-Adolescência-Normal/377195.html
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“Eu acho esse discurso interessante, mas discordo dos três tipos de luto, eu e a 

maioria dos outros adolescentes achamos algo ótimo perder esse corpo de criança, essa 

identidade infantil, e quanto a terceira acho que para se ‘virar’ adolescente não é necessário 

a 'perca' (sic) de relação com os pais” (Glauber – postagem Facebook).  

“Eu só concordo com uma coisa que tem aí: essa passagem da infância pra 

adolescência pra mim é difícil porque pra mim a infância é a melhor fase da vida” 

(Hermione).  

Em suas falas, Glauber e Hermione ocupam posicionamentos opostos. O primeiro, 

nega o luto pela perda da identidade infantil, enquanto a segunda o legitima. Ambos 

assumem uma ou outra posição em seu discurso a partir de sua própria experiência.  No 

primeiro, a base psicobiológica que sustenta o discurso é suplantada pela vivência de 

Glauber no contexto atual, no qual, como já discutido aqui, a adolescência é ressaltada, 

valorizada, destacada em relação aos outros momentos da vida por sua associação aos 

ícones contemporâneos, como o consumo e as tecnologias, que parecem conferir ao 

adolescente um passaporte para a liberdade. O segundo posicionamento, de Hermione, faz 

emergir um enunciado que aparece em outros momentos do grupo – o adolescente com 

saudade da infância. Assim como quiseram fotografar um deles com um gamepad 

(conforme relatado no capítulo anterior), na fala de Hermione e em outros momentos, 

revelaram a força de outro discurso que se opõe ao defendido por Glauber de que a infância, 

e não a adolescência, permite ao sujeito ser livre. O jogo de forças entre os enunciados que 

constituem uma adolescência e/ou uma infância com mais liberdade evidencia-se em vários 

momentos no grupo, sendo a liberdade associada às mais distintas experiências para 

justificar um ou outro posicionamento. A única coisa em comum entre os enunciados é que 

neles todos tomaram como referência a sua própria adolescência.    

De um modo geral, era difícil para os adolescentes do grupo ampliarem seu olhar para 

as diversas formas de ser adolescente quando a sua forma parecia convocar tanto seu olhar. O 

grupo tinha uma demanda de fala, argumentava, posicionava-se, questionava, mas recorrendo 

em enunciados que remetiam a eles próprios. Ao serem questionados, por exemplo, sobre a 

forma como os diferentes adolescentes enfrentam as perdas e os lutos sobre os quais discorri 

acima, falaram sobre eles, seus pais, ou no máximo um colega da escola ou vizinho. 

Contaram as primeiras experiências ao saírem à noite sem os pais, ou de quando os pais 

insistiram em se fazer presentes em programas só para amigos, ou de quando os pais 

conheceram o(a) primeiro(a) namorado(a), sobre as diferenças entre pai e mãe com relação 

ao namoro. Em vários momentos me indaguei se não entendiam o que eu falava ou 
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simplesmente não conseguiam tirar o foco deles. Somente quando perguntei mais 

diretamente como o discurso sobre adolescência de base psicológica estava relacionado à 

vida do adolescente que trabalha, eles responderam:  

“Eu acho que sentem diferente da gente, por eles trabalharem, não estão muito 

ligando pra isso, eles têm mais prioridades” (Sandra).  

“Eles nem sentem que a adolescência está chegando, tem criança que começa a pedir 

no sinal, começa a pedir esmola muito cedo, nem sente a passagem da infância pra 

adolescência” (Hermione).  

O discurso psicológico é, portanto, também questionado quando se refere ao 

adolescente menos favorecido socialmente, no entanto o que sustenta o argumento é 

diferente nos dois casos. É rejeitado pelos adolescentes do grupo por fazer referência a 

aspectos que discordam que aconteça com eles. Já o outro adolescente não poderia ser 

objeto desse discurso porque as experiências que ele (o discurso) engendra não lhe dizem 

respeito. Embora não reconheçam quais as fontes da maioria dos discursos que produzem e 

veiculam, os adolescentes do grupo mostraram atravessamentos, por exemplo, do discurso 

midiático, o qual, como discutido brevemente no início deste capítulo (e que é aprofundado 

adiante), constitui diferentes adolescências a partir de enfoques diferenciados. Ao 

adolescente pobre, em geral, é destinado o espaço do noticiário, a exibição da vida real com 

todos os contornos associados à pobreza. 

 

4.2.1.2 Sobre a “Aborrescência” 

 

“Se eu tiver algum problema na minha vida eu culpo a adolescência...” (Eduardo).  

“A adolescência da pessoa pode até não ter problemas, mas quando tem, a culpa é da 

adolescência” (Hermione).  

O emblemático enunciado emerge nas falas de alguns do grupo ainda no primeiro 

encontro, quando eu explorava que ideias associavam à adolescência. Revelam logo no início 

o quanto eles são atravessados pelos discursos que constroem a adolescência como um 

problema. No entanto, não deixaram claro de imediato a que tipo de problemas se referem, o 

que me remeteu às duas construções que poderiam estar envolvidas aí. Uma a do adolescente 

como problema social, como referido por Abramo (1997) quando associado, especialmente na 

mídia, às temáticas como drogas, delinquência ou gravidez precoce, e outra a dos problemas 

descritos no interior dos discursos desenvolvimentistas, tais como as crises e instabilidades 

próprias de uma adolescência naturalmente conturbada, como vista no sub-tópico anterior. Ao 
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aprofundar essa discussão, percebi que a lógica, subjacente às suas falas, era exatamente a dos 

discursos psicológicos, cujo princípio está também na base da descrição sobre os lutos na 

adolescência. E mais, a maioria dos problemas sobre os quais discorreram, são aqueles que 

acontecem no interior de suas famílias, traduzidos como oposição ou contestação aos pais. 

Assim, elencaram algumas situações vivenciadas por eles próprios e explicam: 

“Os problemas começam no momento em que você começa a questionar os pais, a ter 

sua própria opinião” (Amanda).  

 “Meus pais não me entendem...” (Hermione).  

Quando tento explorar tais problemas, circulam num discurso bem estereotipado, em 

geral, produzido e veiculado pela mídia.  

“A adolescência já é o problema... a 'aborrescência'” (Hermione).  

A respeito do termo “aborrescência”, discorrem:  

“É porque o adolescente é aborrecido” (Glauber).  

“Não, ele aborrece os outros” (Hermione).  

“Eu já vi um programa na televisão que fala dos adolescentes assim, como 

'aborrescentes'” (Laura).  

 Percebem que a mídia constrói discursivamente a adolescência como “aborrescência” 

e reconhecem que esse discurso tem atravessamentos do campo biológico, uma vez que as 

oscilações de humor (aborrecido, aborrecer), fenômeno naturalmente presente na 

adolescência, segundo os discursos desenvolvimentistas, têm origem no contexto das 

transformações da puberdade provocadas pelos hormônios.     

Mesmo quando questionei se todos os adolescentes vivenciam esses problemas e se 

havia outros associados à adolescência, oscilaram em respostas do tipo: “sim”, “depende”, 

“não com a mesma intensidade”, mas ainda circunscritos ao seu entorno, como o exemplo de 

Juliana a respeito do irmão adolescente problemático, que de vez em quando bate nela.  

Essa construção da adolescência sustentada pelo discurso psicológico como um conjunto 

de caracteres generalizado e estereotipado materializa-se no momento em que, na gravação do 

vídeo ficcional, o próprio grupo elege Danilo para representar o adolescente do discurso 

psicológico pelo simples fato de ele ter ficado todo o tempo de cabeça baixa. “Ele parece 

deprimido, entediado” (Igor). Nesse momento, tratam o psicológico como o “discurso do 

excluído”. Parecem agrupar na categoria do “excluído” a pessoa do colega que realmente se 

excluiu da participação no grupo na maioria dos momentos, como também a experiência que, 

segundo eles, não faz parte de sua adolescência – os lutos, a depressão. Autorizam-se como 

sujeitos desse discurso a se excluírem dele como objetos, ocupando um lugar de resistência.   
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Embora haja predominância do discurso psicológico na constituição da adolescência 

como um problema pelo grupo, como já dito, os enunciados sofrem atravessamentos. 

Segundo César (2008), o sujeito adolescente que se instalou no interior das preocupações 

científicas é determinado pelas crises fisiológica, psíquica e sexual, mas também moral e 

social, o que evidencia os atravessamentos discursivos no contexto contemporâneo atual e 

contribui para a associação da adolescência a problemas sociais. Nas palavras da autora: 

“Essa é a figura epistemológica subjacente às investigações que contribuem para alimentar 

os bancos de dados de pesquisas sobre a violência juvenil, a gravidez na adolescência, o uso 

de drogas, os casos de contaminação por HIV, a promiscuidade sexual, entre outras” (p. 27).     

 

4.2.1.3 Sobre as Mudanças de Caráter Biológico 

 

Diferente dos posicionamentos que assumiram no interior do domínio psicológico, a 

compreensão da adolescência como um intervalo etário marcado por mudanças biológicas e 

vivenciado por todos universalmente é compartilhada pelos adolescentes da pesquisa. Embora 

confusos quanto aos limites desse intervalo, não têm dúvida de que são as mudanças da 

puberdade que marcam o ingresso dos indivíduos nessa vivência.  

Na análise dos discursos realizada no quarto encontro, apresentei no grupo um breve 

texto que enuncia a adolescência do ponto de vista biológico, tal como no trecho:
27

 

 
Adolescência é uma etapa intermediária do desenvolvimento humano, entre a 

infância e a fase adulta. Este período é marcado por diversas transformações 

corporais, hormonais e até mesmo comportamentais. Não se pode definir com 

exatidão o início e fim da adolescência (ela varia de pessoa para pessoa), porém, na 

maioria dos indivíduos, ela ocorre entre os 10 e 20 anos de idade (período definido 

pela OMS – Organização Mundial da Saúde)
28

.        
 

Com exceção de Igor, que discordou da proposição argumentando que “é um texto 

muito chato pra falar sobre adolescência”, a maioria dos adolescentes dividiu-se entre 

concordo parcialmente e concordo totalmente, pronunciando-se da seguinte forma: 

“Não tenho praticamente nada a comentar sobre este texto por concordar 

absolutamente com tudo que é dito nele. Concordo com a primeira parte em que se fala da 

definição, com a segunda parte que fala da adolescência e puberdade, e da terceira, que fala de 

hormônios e comportamento” (Glauber – postagem Facebook). 

____________ 

27
 O texto na íntegra encontra-se no Anexo D.  

28
 Extraído do site <http://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/adolescencia.htm>. Acesso em: 05 fev. 2013. 

http://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/adolescencia.htm
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“Eu concordo porque está cientificamente correto” (Glauber).  

“Posso dizer que concordo totalmente com o texto, porque ele tenta explicar o que é 

adolescência de acordo com o ponto de vista biológico é claro que adolescência não é só 

isso, tem a parte psicológica, das relações entre pessoas (na internet e na vida real) etc” 

(Laura – postagem Facebook). 

“Eu nunca tinha refletido sobre isso até ler o texto e acho que concordo que na 

adolescência (por conta das mudanças hormonais) começamos a mudar de humor mais 

facilmente que na infância, eu pelo menos tenho me irritado mais, tenho também me 

entristecido mais fácil, me acalmado mais fácil, ficado mais entediado e preguiçoso, claro 

que algumas pessoas são mais controladas que outras, mas em relação à infância, essa é 

uma grande mudança e acho que é preciso a compreensão dos pais”  (Jeferson – postagem 

Facebook). 

Aqui, os adolescentes validam o conhecimento científico como aquele que garante 

a veracidade de um enunciado, que é legitimado como verdade. Este status é ainda 

herança de quando a ciência moderna emerge no século XIX, passando a penetrar e 

exercer poder sobre outros discursos e posteriormente dando suporte às práticas 

institucionais como também à teoria do direito, “como se a própria palavra da lei não 

pudesse mais ser autorizada, em nossa sociedade, senão por um discurso de verdade”, 

como afirma Foucault (2009a, p. 19). A ciência é tomada como discurso verdadeiro, 

irrefutável. Por mais que os adolescentes considerem que a biologia circunscreve apenas 

alguns aspectos da adolescência, os mais “chatos”, como chegam a tratar, essa base 

biológica é inquestionável. Mais uma vez afastam-se um pouco dessa generalização 

quando se referem ao adolescente que trabalha, por exemplo: 

“Ele vai ter uma vida mais responsável, não vai ter uma adolescência como a gente, 

pode ter uma mente de adulto, mas as questões biológicas são as mesmas” (Hermione). 

Entendem, portanto, que a mente do adolescente, de substrato psicobiológico 

(cognição), é atravessada por sua experiência social, e que isso muda o seu modo de ser. 

Embora mais uma vez ressaltem o quanto a vivência do outro difere da sua, pois, no caso 

deles, não relatam de qual maneira são subjetivados a partir do atravessamento dos 

aspectos psicobiológicos e sociais, não validam apenas os primeiros na constituição do 

sujeito, contestando a vontade de verdade do discurso científico.   

Outro momento em que reconhecem esse atravessamento histórico e social, é quando, 

durante a discussão sobre o discurso psicológico, comenta Eduardo: “Antes nem se falava em 

adolescência, antigamente o adolescente ia pro trabalho ou pra guerra”. 
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Os adolescentes, portanto, não revelam em seus discursos a preponderância absoluta 

de um ou outro campo discursivo, embora, em alguns momentos, uns se sobreponham a 

outros, entrando no jogo da vontade de verdade. 

  

4.2.1.4 Sobre a(s) Identidade(s) Adolescente(s) 

 

Ainda sobre o solo cartesiano racionalista no qual repousa a maioria das teorias 

desenvolvimentistas, acredita-se que na vivência da moratória adolescente se constrói uma 

"identidade adolescente", essencial para a construção da identidade do sujeito, o que torna a 

adolescência um momento crucial, de preparação para a vida adulta. “A identidade do sujeito 

estaria, então, inevitavelmente atrelada à chegada a um determinado alvo: o nível de 

racionalidade madura. É a própria primazia da razão que produz a noção/necessidade dessa 

identidade do sujeito individual e, consequentemente, do seu desenvolvimento.” (COIMBRA; 

BOCCO; NASCIMENTO, 2005, pp. 5–6) 

No segundo encontro, quando convidado a agrupar as palavras associadas à 

adolescência, o grupo criou uma categoria que denominou de “identidade”, na qual 

constavam: Descobertas, Descobrir, Tentativas, Novidade, Identidade, Busca e Liberdade 

(Anexo C). Ao discorrerem sobre ela, relatam: 

“A adolescência é uma fase de várias mudanças, não só físicas, mas psicológicas , 

você vai amadurecendo, criando sua personalidade, você vai se diferenciando das 

pessoas” (Glauber).  

“É porque se tem a percepção que na adolescência você vai criando seu próprio 

gosto, vai tendo suas próprias coisas. Quando você é criança, você é um filhote, literalmente 

um filhote de seu pai, você veste o que eles querem, você tem a mesma opinião que eles e 

quando chega na adolescência você começa a questionar” (Amanda). 

A construção da identidade como discorrida por eles tem respaldo nos discursos 

que tratam a adolescência como uma moratória, uma transição entre a infância e a fase 

adulta, em que muitos aspectos se constituem O afastamento progressivo dos pais, a 

contestação de seus valores, a construção de novos valores a partir de outras referências, 

como os amigos, por exemplo, que assumem grande importância nesse período, são 

algumas características comumente associadas discursivamente a esse período da vida. 

Tais aspectos justificariam a vivência dos lutos, provocados exatamente pelas perdas 

referentes ao universo infantil (pais, corpo e identidade), conforme postulado por 
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Aberastury e Knobel (1981). Uma das mais destacadas pelo grupo, nesse sentido, foi a 

necessidade de o adolescente diferenciar-se dos demais. 

“Somos os adolescentes em busca de sua identidade”. Assim, Eduardo tratou de 

apresentar o grupo composto por ele e duas colegas na ocasião da gravação em que 

explicavam sobre o vídeo ficcional. Segundo ele, o adolescente “fica nessa busca incansável 

por uma identidade própria pra ele, fica mudando de opinião e de estilo a cada dois 

meses”. Helena ilustrou esse relato com os hipsters, explicando: “são pessoas que gostam 

das coisas antes de todo mundo, antes de virar moda. Coisa antiga, como óculos, por 

exemplo” (e apontou para os óculos que estava usando na ocasião da gravação). Explicam 

que os adolescentes se agrupam porque se identificam uns com os outros. “Porque 

quando o adolescente encontra uma identidade, geralmente procura pessoas que 

compartilham dos seus mesmos interesses” (Eduardo). Quando questiono se essa busca 

diz respeito aos adolescentes de um modo geral, confirmaram, explicando que alguns 

grupos são relacionados à classe social, “como os pirangueiros das classes mais baixas e 

os playboys, das classes mais altas
29

” (Eduardo).  

Como discutido por Castro et al. (2006), os jovens constituem-se e constituem o outro por 

meio dos processos de identidade e diferença. Os símbolos que ostentam, os rituais que 

compartilham ajudam nos processos de reconhecimento e diferenciação. O que a autora destaca, no 

entanto, é a forma como um processo complementa o outro, ao mesmo tempo em que ameaça. A 

identidade constitui-se enquanto a diferença se mantém sob controle, mas pode ser desestabilizada 

por ela. Em sua fala, os adolescentes deixam claro que esse processo é determinado por fatores 

socioeconômicos, ratificando a posição de Castro et al. (2006) a respeito da dificuldade de 

ampliação dos vínculos com os diferentes na cidade. Atravessados pelos discursos que tratam da 

aproximação com o outro como negativas ou ameaçadoras, os adolescentes naturalizam o fenômeno 

da composição de grupos por identificação, inclusive segundo critérios socioeconômicos.  

No grupo, como já dito, buscaram a diferenciação com relação ao outro a partir do lugar 

da “avacalhação”
30

. Além dos vários momentos em que ela se fez presente através das 

brincadeiras, na condução da câmera, na irreverência da categoria denominada “Pipi de 

Galinha”, no penúltimo encontro, ao explicar sobre o vídeo ficcional transformaram toda essa 

materialidade não-discursiva em fala, como nos relatos: 

____________ 

29
 A discussão sobre esses tipos construídos no grupo é aprofundada no tópico sobre o discurso sociológico. 

30
 Embora a avacalhação esteja diretamente relacionada à categoria “diversão”, aparece na discussão sobre identidade 

como algo que os diferencia dos demais adolescentes. 
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“Eu acho que é muito importante mostrar que a adolescência não se resume só a 

conceitos jurídico, biológico e psicológico; mas ela também tem essa coisa, de 'avacalhação', 

de atrapalhar as coisas, acho que isso é bem marcante na adolescência” (Glauber). 

 “'Avacalhação' é, tipo, tá tendo aula, e o objetivo da aula é ensinar os alunos e eles 

prestarem atenção no professor. Só que têm uns alunos que atrapalham mesmo sem saber, 

outros porque querem, tipo, fazendo bullying com alguém, ou jogando papel no colega, 

julgando a aparência do colega [...]” (Igor). 

Essa segunda caracterização da “avacalhação” foi exatamente a que apresentaram no 

vídeo ficcional. Reconheceram que eles são assim e, na primeira fala, trataram de elevar 

essa forma de ser à categoria de discurso, assim como os demais (jurídico, biológico, ou 

psicológico), legitimando-a. Como já dito, colocaram-se como sujeitos desse discurso, 

como se sua própria vivência os autorizasse a inserir a “avacalhação” na ordem do discurso 

sobre adolescência. Conceituaram – “avacalhação é alem da curtição” (Glauber), 

delimitaram seu surgimento – “deve ter começado por volta da década de 60, na época dos 

movimentos, como o feminista” (Eduardo) e denominaram-se autores desse discurso – 

“surgiu com a gente mesmo, porque na época dos nossos pais não tinha isso” (Amanda). 

Assim, criaram as próprias regras discursivas: os sujeitos e os objetos, que são eles, as 

formas de materialidade e a relação entre os enunciados que irrompem e se dispersam 

dentro desse campo. Como, por exemplo, quando disseram:  

“Mas quem avacalha também presta atenção na aula, também se preocupa com o 

futuro, como a gente” (Glauber). 

Quando perguntei sobre a “avacalhação” fora do ambiente escolar, explicaram: 

“É pior, fora da escola ninguém segura!” (Glauber). 

“Fora da escola uma pessoa dessa idade não têm o que perder, fazem desde crimes a 

brincadeiras de mal gosto” (Igor). 

 “Fazem o que vem na cabeça” (Glauber). 

 Num primeiro momento, pareceu que estes enunciados a respeito da avacalhação fora 

da escola construíam outro objeto, o adolescente pobre. Em seguida, no entanto, relataram o 

exemplo de um dos adolescentes do grupo que foi expulso de uma loja de departamentos, em 

um shopping da cidade, por que estava “mexendo nas coisas”. Ao serem questionados, 

finalmente, disseram que não tem a ver com classe social, pois todo adolescente gosta de 

avacalhar. O objeto, portanto, passa a ser o adolescente de um modo geral, e aqui eles 

proferem tal enunciado como uma verdade universal, reproduzindo o que propagam os 

discursos desenvolvimentistas. Em outro momento tentaram também englobar nessa categoria 
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o “Pipi de Galinha”. Como emblema da “avacalhação”, ele apareceu em muitos momentos 

revestido de uma materialidade, quase como um ritual. No vídeo explicativo que produziram 

após o ficcional, em que traduziram os tipos adolescentes que encenaram, Juliano, o 

adolescente que criou o “Pipi de Galinha”, fez uma caracterização com a roupa que estava 

(uniforme da escola), materializando ali o próprio personagem. Além disso, no vídeo 

ficcional, em que também o representou, “deu seu recado” sobre essa controversa categoria 

que criou, mostrando-se como o aluno bagunceiro, que joga bolinha de papel na professora, 

que se exclui de participar da aula, e principalmente exibindo uma “dancinha” no estilo 

Harlem Shake, esta que foi aclamada pelo grupo e escolhida – menos pelo grupo da 

“responsabilidade” – como uma apresentação para fechar o vídeo, como se coroassem seu 

discurso sobre “avacalhação” com aquele ritual. Os “responsáveis”, como já dito, não 

acolheram bem essa versão, isentando-se de ser reconhecidos como adolescentes pelo 

enunciado da “avacalhação”. Assim, recusaram-se a participar do Harlem Shake final.  

O bullying foi outro tema recorrente, em geral, também associado à “avacalhação” e 

também rechaçado pelos “responsáveis”, que não reconhecem essa prática como um tipo de 

brincadeira entre amigos. Ao contrário, endossaram o discurso em geral veiculado pela mídia, 

especialmente nos últimos tempos, a respeito do bullying como forma de violência. De um 

modo ou de outro, todos reconhecem que o bullying é um elemento que faz parte da 

adolescência deles, circunscrevendo-o, nesse caso, temporalmente: É da nossa geração, com 

certeza” (Hermione); “Eu duvido que nossas avós se tratassem assim: oi, idiota” (Amanda). 

 

4.2.2 O Discurso Jurídico: todos iguais, mas uns mais iguais que os outros 
31

 

 

Como já dito no primeiro capítulo, para dar conta do que as práticas 

profissionalizantes não deram no combate à delinquência juvenil, da combinação entre 

médicos, higienistas e juristas da época, surge, em 1927, a primeira lei específica para a 

infância e a adolescência: o Código de Menores.   

Até o início do século XX, no Brasil, o termo “menor” referia-se a todos os que não 

tinham atingido a maioridade. Com a vigência do Código de Menores, o termo passa a ser 

institucionalizado e incorporado ao nosso vocabulário em referência à criança e ao 

adolescente pobres, englobando dois focos: o carente desassistido, que precisa de proteção, e 

o delinquente que requer vigilância e controle. Ambos vinculam a criança e o adolescente à 

____________ 

31
 ORWELL, George. A Revolução dos , 2000, p. 135.  
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atenção especial do Estado, enquanto ao “não-menor”, ou seja, crianças e adolescentes 

favorecidos socialmente estão ligadas às instituições família e escola. Para os menores, 

conforme Pinheiro (2006) o Estado constrói um conjunto de medidas de “proteção” para 

garantir que estarão sob sua tutela, longe das possibilidades de se “desviarem”.  

 
Inicia-se a era do isolamento, da retirada do convívio social de crianças e 

adolescentes a quem se atribuía o cometimento de atos considerados infracionais. É 

o uso da punição como instrumento de correção, pela exclusão da vida social, uma 

forma de neutralizar a ameaça que esses adolescentes representavam para a 

sociedade (PINHEIRO, 2006, p. 61).      
 

Segundo Pinheiro (2006), este conjunto de práticas é sustentado pelos discursos que 

engendram uma infância e uma adolescência como objetos de repressão. Embora as práticas 

de institucionalização não tenham permanecido, na prática, a autora lembra que tal concepção 

continua a fazer parte do imaginário social brasileiro.  

O Novo Código de Menores é instituído, em 1979, e os termos “menor abandonado” 

e “delinquente” são substituídos pela formação “situação irregular”, mas as crianças e os 

adolescentes pobres continuam legitimados pelo Estado, inseridos no terreno da imoralidade 

e da anormalidade.  

A partir dos anos 70, com os movimentos de luta pela redemocratização do país e pela 

garantia dos direitos humanos no Brasil (após a opressão do regime militar), emerge 

socialmente uma construção discursiva acerca da criança e do adolescente como sujeitos de 

direitos. Uma série de práticas que se contrapõem à institucionalização, voltadas para a 

inserção da criança e do adolescente na comunidade, mais abertas ao diálogo com as próprias 

crianças e adolescentes e suas famílias, assinala essa mudança de paradigma (PINHEIRO, 2006). 

Legalmente, o conjunto de dispositivos que sustenta essa concepção tem amparo na 

Constituição Federal de 1988 e sua lei complementar, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA). Todo o texto do ECA tem como princípio norteador a garantia da cidadania. O ponto 

talvez mais subjacente a esse princípio foi a substituição do termo menor por criança e 

adolescente. O ECA tenta, portanto, romper com a lógica menorista e punitiva do Código de 

Menores, evidenciando um processo de rarefação do enunciado, assim como aconteceu com 

relação à transformação da loucura em doença mental. Nesse caso, no entanto, o que ocorre 

são rupturas no discurso, a separação entre a loucura e a doença mental. No caso do discurso 

jurídico, o que parece se operar é a continuidade. Embora o enunciado tenha perdido força, a 

rarefação não ocorreu de todo. A construção discursiva do menor, como o pobre, seja carente 

ou delinquente, está tão arraigada culturalmente que, mesmo com a substituição, o “menor” 
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continua a ser visto de forma depreciativa, estigmatizada. Além disso, a substituição do 

vocabulário não garante que a lógica menorista tenha desaparecido. Isto porque não só o 

termo, mas todo o conjunto de políticas públicas voltado para a adolescência, histórica e 

culturalmente, parece restrito a um segmento, o menos favorecido. A gestão das questões 

relacionadas à infância e adolescência sempre ficou a cargo do Estado, por meio de programas 

biopolíticos de assistência médica e social, enquanto as intervenções voltadas ao público mais 

favorecido tinham caráter doméstico e familiar. 

Mesmo que juridicamente os dispositivos de amparo e proteção à infância e 

adolescência sejam universalistas, como por exemplo, o ECA, eles acabam se constituindo 

como direcionado ao segmento pobre. A discussão em pauta no contexto atual a respeito da 

redução da maioridade penal, por exemplo, circula na mídia, nos discursos político-partidários, 

e atravessa o senso comum carregada de um único significado: punir os adolescentes (pobres) 

que ultrapassarem a linha divisória entre ricos e pobres na prática de uma infração.  

Coimbra, Bocco e Nascimento (2005) ratificam a importância do ECA como 

“instrumento de contraposição às campanhas conservadoras que pregam o endurecimento de 

penas, a redução da idade penal e a implantação de uma política de tolerância zero” (p. 5), ou 

seja, como um diferencial com relação às leis que o antecedem no que diz respeito ao 

fortalecimento da cidadania. No entanto, as autoras também colocam em análise o fato de que o 

texto da lei tem como base uma concepção desenvolvimentista da adolescência, carregada dos 

significados já discutidos no tópico anterior, especialmente o caráter universal, normativo e 

essencialista. É inclusive o enunciado sobre os adolescentes como sujeitos em desenvolvimento 

que respalda a defesa da manutenção da maioridade penal aos dezoito (18) anos.    

O texto analisado em referência ao discurso jurídico foram os artigos 1º ao 4º do Título I 

(Das Disposições Preliminares), do Livro I (Parte Geral) do ECA, (conforme Anexo D): 

Ao mostrar o texto e solicitar que se posicionassem com relação a ele, deparei-me com 

o total desconhecimento do grupo de qual era a fonte daquelas palavras. Mesmo quando 

identifiquei, afirmaram não conhecer a lei, mas se posicionaram, em sua maioria, afirmando 

que concordam parcialmente. Apesar desse desconhecimento ou, ao contrário, por causa 

disso, quando expliquei que o foco da lei é garantir os direitos de crianças e adolescentes (e 

não, por exemplo, a questão do intervalo etário, sobre a qual queriam discutir), os argumentos 

denotam um atravessamento em suas falas de toda a história de construção das práticas de 

biopolítica, ou seja, a de que ele é direcionado ao segmento menos favorecido, embora 

também tenham reconhecido que a falha desse dispositivo jurídico seja exatamente sua 
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aplicabilidade na garantia de direitos aos que mais precisam. Quando questionei sobre o 

público de quem ou para quem trata a lei, responderam: 

“Não é para todos, porque nem todos os adolescentes têm seus direitos 

respeitados” (Eduardo).  

“Eu acho que (todos) têm direito, mas não necessariamente acontece” (Amanda).  

“Eu acho que quando fala em melhorar a vida, é dos mais necessitados” (Amanda).  

“Hoje a gente não precisa, mas no futuro pode ser que sim” (Laura). 

“Eu concordo com a lei e acho que é assim que devem funcionar as coisas. As 

crianças e adolescentes merecem ter seus direitos e deveres, e eles merecem e devem ser 

cumpridos, mas infelizmente isso não funciona pra todos os adolescentes e crianças, digo 

isso por que muitos adolescentes e crianças não são assegurados de todas as oportunidades 

e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 

social, em condições de liberdade e dignidade. Muitas crianças e adolescentes também não 

têm com absoluta prioridade, ou sequer de forma alguma a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, ao respeito, à dignidade, à liberdade e à conveniência 

familiar e comunitária” (Glauber – postagem Facebook). 

Embora sem entender muito o que é esse ECA, parece que a noção do que é ou não 

direito é clara para os membros do grupo. O Estatuto não apareceu no discurso deles, por 

exemplo, como um dispositivo fracassado porque não pune os adolescentes infratores. Ou 

seja, suas falas não estão na mesma formação discursiva menorista, há uma 

descontinuidade. O objeto de seus enunciados não é o menor, mas o adolescente como 

sujeito de direitos, embora eles mesmos não ocupem este lugar. Não pensam em si como 

sujeitos que precisam recorrer à lei para garantir seus direitos. Pelo menos não hoje. Para 

estes adolescentes que não entendem de leis, que nem conhecem os antecedentes do 

Estatuto, ele constitui um dispositivo que marca uma diferenciação entre as adolescências – 

os que precisam e os que não precisam do amparo legal.  

 

4.2.3 O Discurso Sociológico: risco e individualismo como faces da mesma moeda  

 

Segundo Pais (1990), a sociologia tem se deparado com a necessidade de desconstruir 

o objeto “juventude” para posteriormente reconstruí-lo, precisando, para isso, romper com as 

concepções correntes sobre juventude, que se referem a uma “cultura juvenil unitária” (p. 140). 

No entanto, a própria sociologia da juventude, nas palavras do autor, tem vacilado ao tratar a 
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juventude segundo duas categorias: a primeira, como uma unidade homogênea, uma fase da 

vida, aproximando-se do discurso desenvolvimentista, a segunda, como um conjunto 

diversificado em função de diferentes pertenças de classe. Ele defende, no entanto, que os 

aspectos ligados às culturas juvenis não devem simplesmente ser inseridos em um ou outro 

conjunto, preferindo tratá-los como “paradoxos da juventude”, compreendendo, assim, o 

objeto juventude como uma construção sociológica.   

Referindo-se às correntes que denomina doxas e corroborando o pensamento de 

Pinheiro (2006) e Carvalho (2008), Pais (1990) afirma que historicamente a juventude vem 

sendo associada a problemas sociais. Há algumas décadas estes problemas eram os da 

delinquência e da marginalidade, enquanto, contemporaneamente, tais problemas estão 

relacionados à dificuldade de entrada dos jovens no mercado de trabalho. O desemprego, ou o 

subemprego, levam a problemas como a dificuldade de acesso à habitação, ao “esticamento” 

da permanência na casa dos pais e aos conflitos familiares. 

Esse “esticamento” é tratado sociologicamente de duas formas distintas. Em 

indivíduos de segmentos sociais privilegiados é vivenciado como um direito ao 

prolongamento da condição juvenil de não responsabilidade, como discutido por Kehl (2004), 

tratado como uma moratória permitida antes da fase adulta. No entanto, a mesma experiência, 

quando num contexto desfavorecido socialmente, coloca o jovem num lugar de instabilidade 

associada a problemas sociais (CARVALHO, 2008). Percebe-se que a construção sociológica 

da moratória como um intervalo de não responsabilidades tem suporte no discurso 

desenvolvimentista que caracteriza esse período como uma espera para o ingresso no mundo 

adulto, no qual o sujeito vivencia as mudanças (e as crises) necessárias para a formação de sua 

identidade adulta. Como já explicado por César (2008), a concepção da adolescência 

problemática no domínio sociológico apropria-se das noções construídas no interior dos 

domínios psico e biológicos.   

Construída discursivamente no campo sociológico, a noção do jovem como risco na 

contemporaneidade é associada à ideia de individualismo. O individualismo, ou individualização, 

traduz-se como uma suposta liberdade (diferente da modernidade clássica) em que o sujeito é o 

único responsável por suas escolhas. Se, por um lado, a lógica desenvolvimentista concebe a 

adolescência como uma etapa homogênea e universal, a lógica individualista contemporânea 

defende que o modo como cada um enfrenta essa fase será determinado pelo próprio indivíduo. 

“Vir a ser um adulto maduro, estável e integrante do mundo do trabalho ou vir a ser um 

desempregado sem família nem rede social dependeria exclusivamente de cada um e de suas 

competências individuais” (COIMBRA; BOCCO; NASCIMENTO, 2005, pp. 6–7). 
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No entanto, por mais que a responsabilidade pelas escolhas individuais seja cobrada de 

todos os jovens, as condições para lidar com tais responsabilidades não são oferecidas 

equitativamente e os jovens em condições desiguais, que escolhem permanecer na moratória – 

principalmente levando em conta que o mercado de trabalho demanda um aprimoramento 

cada vez maior na formação profissional, seja técnica ou acadêmica – passam a ser tratados 

como ociosos, “vagabundos”, assim como risco em potencial. Estamos diante, portanto, de 

dois enunciados em evidência sobre adolescência na contemporaneidade aparentemente 

opostos, mas que se encontram em sua origem e, ao mesmo tempo, em suas implicações.  

Primeiro: embora poucos sejam os adolescentes capazes de consumir tudo que lhes é 

oferecido nas campanhas publicitárias, por exemplo, a imagem do adolescente consumidor 

difundida pela publicidade oferece-se à identificação de todas as classes sociais, o que, segundo 

Kehl (2004), gera um aumento da violência “entre os que se sentem incluídos pela via da 

imagem, mas excluídos das possibilidades de consumo” (p. 93). Segundo: a associação entre 

adolescência e consumo, conforme Kehl (2004), acaba por dar origem, na contemporaneidade, a 

uma cultura adolescente hedonista e individualista. Assim, o adolescente como risco e o 

adolescente individualista, são engendrados no mesmo processo, no contexto de uma sociedade 

de consumo, individualista e de não inclusão (CARVALHO, 2008).  

Sobre a construção histórica dessa diferenciação no tratamento aos sujeitos por seu 

pertencimento social, explicam Coimbra e Nascimento (2003): 

 
Em nosso país, desde o início do século XX, diferentes dispositivos sociais vêm 

produzindo subjetividades onde o emprego fixo e uma família organizada tornam-

se padrões de reconhecimento, aceitação, legitimação social e direito à vida. Ao 

fugir a esses territórios modulares, entra-se para a enorme legião dos “perigosos”, 

daquelas que são olhados com desconfiança e, no mínimo, evitados e afastados, 

quando não enclausurados e exterminados (pp. 26–27).      
 

Tanto a noção de risco como a de individualismo tem origem na discussão sobre os 

conceitos Sociedade de Risco ou Modernidade Tardia.  

Como já dito no primeiro capítulo, Bauman (2001, 2009) faz uma análise das 

transformações sociais que produziram os dois modelos de sociedade denominados por ele 

como Modernidade Sólida e Líquida. A primeira caracteriza-se pelo projeto moderno de 

dominação da natureza através da razão, para o qual a ciência esteve a serviço. A 

socialização era voltada à vida produtiva, que, por sua vez, era regida pelo controle estatal e 

pelas normas industriais. Como já discutido no contexto da sociedade disciplinar de 

Foucault, aqui nascia o indivíduo massificado e confinado. A produtividade em série 

determinava a homogeneização das condutas, não devendo haver diferenciação entre os 
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trabalhadores, embora fossem livres, pois já não eram determinados por seu lugar de 

nascença ou laços de sangue. Apesar de essa tediosa rotina, a estabilidade e os vínculos 

corporativos conferiam aos sujeitos segurança, tranquilidade e alguma pertença à vida 

comunitária. No entanto, como já visto, o projeto moderno fracassou e a razão humana se 

voltou contra si mesma, o que levou à perda dos referenciais da modernidade. 

A Modernidade Líquida de Bauman (2001), caracterizada pela fluidez das experiências 

e das relações, ou a Modernidade Tardia ou Reflexiva, de Beck e Giddens, constituem-se no 

bojo das evoluções industriais e tecnológicas engendradas pelo projeto moderno, a partir da 

autoconfrontação das sociedades com as consequências dessas evoluções, sejam individuais ou 

coletivas (COHEN; MENDEZ B., 2000). Tais consequências mergulham a sociedade no 

contexto de riscos que envolvem, dentre outras coisas, os perigos relacionados à insegurança 

social e ao desencantamento gerado pela dissolução dos referentes coletivos. Estas duas 

modalidades de risco estão na base de dois objetos discursivamente associados à adolescência 

na contemporaneidade: o medo e o individualismo. Estas temáticas emergem no grupo de 

discussão, dando pistas de como os adolescentes de classe média vivenciam e são subjetivados 

pelos discursos que produzem estas realidades no contexto de suas experiências.  

 

4.2.3.1 Relativizando Responsabilidade, Medo e Liberdade na Adolescência 

 

Os discursos produzidos no grupo dentro desse contexto teórico puseram em relação 

os enunciados sobre os seguintes temas: responsabilidade – liberdade – medo. 

“Eu acho que é diferente a responsabilidade.” (Eduardo) – explicando que o 

adolescente tem menos responsabilidade do que o adulto. 

Hermione discorda: “eu acho que quando você vai ficando adolescente, você vai 

tendo mais responsabilidade”. 

“Eu acho que os adolescentes se acham os responsáveis” (Eduardo). 

“Eu acho que o adolescente vive praticamente pra estudar e pra se divertir. Não como 

ele se divertia brincando, como quando tinha dois aninhos, mas é diferente a forma de se 

divertir, tem as relações amorosas...” (Glauber). 

A responsabilidade como objeto de seus discursos em associação com a adolescência é 

contextualizada na sua experiência de moratória, cuja obrigação é equilibrar os estudos com a 

diversão. Tanto que quando criaram a categoria “responsabilidade”, só fizeram referência aos 

estudos. No contexto do discurso individualista, estão no seu direito de viver esse equilíbrio, 

inclusive agregando na balança as relações amorosas. A liberdade é relativizada quando posta 
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em analogia com a experiência do adulto e/ou da criança. O mesmo relativismo aparece nas 

falas sobre a liberdade. No entanto, a liberdade não é enunciada como contraponto à 

responsabilidade, mas aos riscos de viver nas grandes cidades.  

“Mas a adolescência, dependendo da época, muda muito. Antigamente você podia 

sair, hoje em dia você fica mais em casa, mudou muito” (Amanda).  

Eduardo discorda: “Não sei, acho que não tinham mais liberdade não, pelo menos não 

as meninas...”.  

“Pelo que meu pai me conta, eu acho que a adolescência dele foi melhor do que tá 

sendo a minha, porque ele brincava na rua, ele dizia ‘mãe, eu vou ali’; e ela deixava. Hoje 

em dia não, a sociedade ta mais perigosa, você não consegue sair muito, você depende muito 

de seus pais, tem que ir pra lugar fechado, tipo shopping, uma coisa assim...” (Hermione). 

“Toda vida que vou ao shopping, meu pai diz: filha, não aceite nada de ninguém” 

(Hermione).  

“Antes você não ouvia falar de ladrão, estuprador...” (Hermione).  

“É porque as cidades eram menores...” (Eduardo). 

A relativização no que diz respeito à liberdade tem a ver com as questões temporais e 

de gênero. Se antigamente havia mais liberdade porque era menos perigoso, a concessão de 

sair de casa parecia mais permitida ao segmento masculino, o que foi traduzido na fala de 

Hermione, sobre a adolescência do pai e de Eduardo em referência às meninas. A segurança 

só é garantida nos espaços fechados, como a casa ou o shopping. Os pais apareceram como os 

autores dos discursos a respeito dos riscos que a rua e o encontro com o “estranho” 

representam. Além dos pais, reconhecem que a mídia é veiculadora de enunciados sobre os 

perigos. O grupo fez referência aos programas de telejornalismo policial, que passam 

diariamente em todos os canais abertos: “É só passando tragédia, só não vê quem você não 

quer” (Sandra). Embora tenham feito alusão à cidade em suas falas e a alguns lugares onde 

ficariam mais seguros, não restringiram os riscos à periferia, ao contrário, disseram que 

atualmente “todo lugar é perigoso” (Hermione).    

Ao serem questionados sobre como os perigos fazem parte da vida de um adolescente 

pobre, discorreram:  

“Eu acho que, tipo, meu pai ajuda um menino que é da minha idade, que mora na rua, 

eu acho que tipo, pra gente, o nosso cotidiano é isso, pra eles já faz parte do cotidiano deles, 

já estão acostumados, eles não tem medo assim, não que a gente se acostume com o crime, 

mas pra gente é uma coisa incomum ver um assalto, pra eles não” (Hermione). 
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“Pra eles é uma coisa normal. Pra gente normal é sair do colégio, ir pra casa, ter o 

almoço, pra eles não. Pra eles, normal é trabalhar pra comprar o almoço, saber que não 

pode ir naquele canto porque tem um cara assim e tal...” (Hermione). 

Ao indicarem que o adolescente que trabalha também corre riscos, questionei se os 

adolescentes pobres também sofriam privações para sair de casa por causa dos perigos.  

“É, não tanto quanto a gente, porque eu acho que eles se acostumam. Porque a gente 

não tá acostumado em o pessoal ameaçar, pra eles é normal, porque normalmente eles vivem 

aquilo, pode acontecer todo dia” (Amanda).  

Embora com direito também a ter medo, perspectiva na qual o jovem pobre sai do 

lugar de ameaçador e se transforma em vítima, nessa construção discursiva feita pelos 

adolescentes do grupo, acostumar-se com a pobreza é também acostumar-se com a violência, 

como se uma coisa fosse naturalmente agregada à outra. Mesmo quando tentei 

problematizar essa naturalização, sustentaram a posição: “É o cotidiano deles mesmo” 

(Hermione); “É porque eles estão mais expostos” (Amanda). Reproduziram a associação 

entre pobreza e periculosidade propagada discursivamente ao longo do tempo nas 

sociedades ocidentais. Aqui não posicionaram diretamente o adolescente pobre no lugar do 

perigo, mas em relação a ele, seu medo é mais legítimo por estarem submetidos a 

experiências diferentes por conta de sua pertença social. 

Segundo Diógenes (2011), a “era dos direitos” deflagrada pelos movimentos de 

redemocratização, a partir dos anos 70, teve como consequência o esmaecimento da fronteira 

entre ricos e pobres. Antes disso, conforme a autora, “quem nunca atravessasse as linhas 

imaginárias entre pobreza e riqueza poderia crescer na convivência com seus pares sem 

nunca ser sobressaltado pelo encontro com o outro” (p. 211). Com a nova geografia urbana, 

rompem-se as barreiras e “dissemina-se a noção de que o perigo espreita todos os lugares e 

de que os perigosos trafegam por todos os lados” (DIÓGENES, 2011, p. 212). 

Para a autora, nunca a violência esteve tão em pauta nas discussões, no âmbito das 

políticas públicas, da mídia e da vida cotidiana, circulando, nesses discursos, em associação 

com outros fenômenos, como pobreza, segurança e drogas. Um dos sinais do que Diógenes 

(2011) denomina “autonomização da categoria violência” (p. 210) é o surgimento e a 

proliferação dos programas de telejornalismo policial, principalmente a partir da década de 

90, aos quais, inclusive, os adolescentes do grupo fazem referência. 

Como já destacado por Pais (1990), o jovem enfrenta hoje os problemas associados ao 

desemprego, baixos salários, a expansão das demandas de consumo sem correspondência 

proporcional ao poder de compra, o que o transforma, segundo Diógenes (2011), em 
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“termômetro” das tensões sociais que tais problemáticas geram. Pelo viés da violência, 

tornam públicas essas tensões tentando romper “com uma ordem que fala através deles e, 

concomitantemente, os exclui” (p. 214).  

Embora juventude e violência estejam “em alta” nos vários campos discursivos, 

Diógenes (2011) explica que tais temáticas não podem ser apreciadas sem a associação com o 

corpo e a cidade. No bojo da correlação entre ocupação urbana, medo e violência, portanto, a 

autora destaca as várias formas de visibilidade que a juventude engendra na tentativa de 

ultrapassar os muros da indiferença, demarcando seu espaço, ostentando vários signos, seja 

através do corpo, da movimentação, da experimentação. É nesse campo de embate de táticas 

de visibilidade e de encontros entre os jovens que se configuram a insegurança e o medo. No 

entanto, “o medo não é prerrogativa de um único público, mas se constitui num ampliado 

chão que abriga e confronta os desiguais e os diferentes. O medo justifica o esvaziamento dos 

espaços públicos, a busca restrita do encontro entre pares, as redes fechadas de 

solidariedade” (DIÓGENES, 2011, p. 217).  

“Posso te fotografar? Posso te assassinar?” (Igor). 

A pergunta intrigante de Igor apareceu quando sugeri, no primeiro encontro, que 

fotografassem adolescentes que encontrassem em seus trajetos, durante a semana, e levassem 

as fotos no segundo encontro. Ao questionar onde poderiam encontrá-los, obtive como 

primeira resposta a de Jeferson, de que podia ser “na escola ou no condomínio”, indicando, 

portanto, que seriam adolescentes de seu segmento social e convívio. Posteriormente, Igor 

trouxe essa fala, dando pistas de que se esse registro fosse feito na rua, o outro adolescente 

poderia responder com uma ameaça. O grupo reagiu com estranhamento a essa colocação e 

logo engrenou uma fala em conjunto, irônica, sobre as possibilidades de perigos que o 

encontro com o outro estranho poderia provocar. Igor explicou que disse isso simplesmente 

porque seria estranho abordar alguém que não conhecesse na rua para fotografar, e o grupo 

acolheu essa fala com risadas comentando que a outra pessoa poderia julgá-lo “pervertido”.  

A realidade do fácil acesso à internet por crianças e adolescentes, bem como da 

espetacularização do cotidiano, conforme discutida por Sibilia (2008), também aparece na 

mídia associada a riscos, como, por exemplo, da apropriação e reprodução de imagens de 

menores por pedófilos. Apesar da seriedade do assunto, nesse momento, no grupo, o tom foi 

de irreverência, brincadeira, talvez porque nessa construção que eles mesmos fizeram tenham 

sido postos no lugar de quem ameaça o outro. 

Quando questionei quem seria esse outro que poderia representar ameaça, responderam:  
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“Depende da percepção que você tem da pessoa... se você pensa num ladrão, você 

pensa numa pessoa negra, uma pessoa com cara de mal, mas se você acha que é uma pessoa 

normal, ela diz (em referência ao pedido de bater a foto): ah, é um trabalho do colégio? 

Então eu acho que depende muito do preconceito da pessoa” (Amanda). 

Amanda fez referência aos estereótipos do que seria uma pessoa ameaçadora, 

diferenciando de uma pessoa “normal”. Embora não tenham se implicado como os que fariam 

esse julgamento, pareceram naturalizá-lo, como algo socialmente instituído e aceito. Tanto que 

justificaram as reações das pessoas em relação a esse outro em se tratando de um adolescente: 

“É, tipo, as pessoas veem um adolescente na rua, e vão logo fechando o vidro do 

carro, aí o pessoal diz: ‘ah, é preconceito, é preconceito’, eu acho assim, com tudo isso que a 

gente vê acontecendo, adolescente assaltando, se aparece um adolescente da nossa idade, 

pode ser uma pessoa digna, uma pessoa honesta, mas você não tem como saber” (Hermione).  

Amanda complementou: “Você aprende a desconfiar...”. 

Quando perguntei como aprendemos a desconfiar, Glauber exemplificou com a fala de 

um professor: “ele disse que vinha andando na rua, aí cruzou com um grupo de adolescentes 

negrinhos, aparentemente pobres, com roupa esfarrapada. O amigo dele perguntou: será que 

são assaltantes? Ele disse: estamos sendo preconceituosos, só porque são pobres não quer 

dizer que vão assaltar a gente e tal... Mas aí assaltaram!”. 

Ao mesmo tempo em que relataram a experiência do professor como algo que justifica 

o medo e a desconfiança, não consideram ser necessária a vivência de uma situação de perigo 

para que sintam medo, confirmando que a mídia e os pais são incansáveis no papel de 

enunciar os riscos. Aqui, no entanto, o discurso já enraizado dos pais e da mídia foi 

ressignificado na fala de um professor, um adulto de referência para eles e que discorre 

abertamente sobre seus preconceitos, medos e experiências com os riscos que a convivência 

com o outro pode provocar. O lugar que o professor ocupa nesse discurso confere 

legitimidade a ele, que adquire estatuto de vontade de verdade em relação ao da mídia, já 

desqualificado por banalizar a violência (nas palavras de Sandra: “só não vê quem não 

quer”), e dos pais, cuja verdade pode ser atravessada pela intenção de proteger os filhos. 

Em outro momento, no entanto, uma das adolescentes inverteu a posição dos sujeitos 

no discurso colocando-se como alguém que também pode despertar medo no outro. “Eu acho 

que a gente tem medo, assim como a Hermione falou, mas acho que a gente tem que pensar 

no lado deles, porque eles também podem olhar pra gente com medo, porque não é só gente 

humilde que é perigosa, muita gente assim como a gente também é perigosa” (Sandra). 

Percebe-se que “a gente” e “eles” são tratamentos discursivos, como blocos homogêneos, ou 
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ainda, duas categorias que agrupam, de um lado, os mais favorecidos, do outro, os menos 

favorecidos socialmente, independente dos diversos atravessamentos que vivenciam e que 

podem não estar associados à pertença de classe.   

A fala de Sandra produziu certo estranhamento no grupo. A mim, pareceu que estava se 

referindo ao medo do preconceito, por exemplo. Quando perguntei que tipo de medo os 

adolescentes como eles, em condição social mais favorecida, podem despertar no outro, ela 

ratificou que é o medo do perigo que eles também podem representar. Achei seu ponto de vista 

interessante por bilateralizar as possibilidades de estranhamento na relação com o outro. Ou 

seja, não é só daqui pra lá, pode ser também de lá pra cá. Seu enunciado, no entanto, logo se 

rarefez no grupo quando os colegas permaneceram calados e a colega Hermione discordou, 

retomando o enunciado anterior: “eu acho que a gente tem mais medo deles do que eles da 

gente”. Restituí para o grupo a minha interpretação a respeito de sua fala questionando se o 

medo não poderia ser do preconceito. Hermione emendou uma resposta: “Não é medo, mas 

pode ser uma revolta, assim, porque ele pode achar que como a gente tá olhando pra ele de 

cima, a gente é melhor do que ele”. Sua construção discursiva tem respaldo na discussão 

engendrada por Diógenes (2011), Kehl (2004), Castro (2001, et al., 2006) sobre as várias 

formas de exclusão social e como os sujeitos reagem, especialmente os jovens menos 

favorecidos socialmente. A exclusão, naturalizada no discurso de Hermione, provoca no outro 

uma “revolta” também naturalizada, mas que não se justifica pelo fato de que um (o 

adolescente que “olha de cima”) se coloca em lugar de superioridade com relação ao outro. 

Não está em questão aqui se isso acontece ou não, de fato, na vida desses adolescentes, mas 

de como simplificam a experiência em seu discurso, como se a reação do outro (que chamam 

de revolta) não fizesse sentido.     

Têm-se o medo e a violência como constituintes da relação do jovem com o outro e 

com a cidade. Como já discutido por Castro (2001, et al., 2006), as diferenças não se traduzem 

na possibilidade de ampliação dos vínculos nas grandes cidades, mas em afastamento e 

acentuação das fronteiras. As desigualdades sociais são acentuadas na medida em que os 

grupos se multiplicam. Embora com discordâncias e alguns deslocamentos em seus 

posicionamentos, há uma prevalência em reconhecer o jovem em perigo (expostos aos riscos 

das ruas) como os mais favorecidos socialmente, enquanto os jovens pobres ocupam o lugar 

de vítima dos riscos (bem menos que os ricos), mas muito mais o de perigosos. A fala de 

Sandra não teve respaldo no grupo, indicando que os adolescentes são subjetivados pelo 

discurso do medo, dos riscos, muito presentes na contemporaneidade. 
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4.2.3.2 O Outro Ameaça, mas Também Seduz 

 

Segundo Diógenes (2011), há outro significado para a prática de excessos, 

transgressões e outras formas de visibilidade exercitadas pelo jovem, além de uma reação 

à violência que sofre e ao enfrentamento da diferença. Traduz a autora:  

 
A aparição do segmento juventude, tão alardeada pela mídia, tão exaltada através 

das campanhas publicitárias, desloca da cena pública a figura emblemática do 

adulto, trabalhador, protagonista das decisões políticas e elemento central no âmbito 

das relações públicas e privadas. O adulto representa o corpo docilizado 

(FOUCAULT, 1977), pressupondo-se já ter sido alcançado nessa fase da vida o 

controle das funções corporais e terem sido traçados os contornos do 

individualismo” (pp. 219–220). 

 

Seguindo a lógica desse enunciado da autora, poderia se pensar na juventude, portanto, 

como resistência? Resistência às diversas formas de exclusão que, especialmente a juventude 

pobre, sofre nas grandes cidades? Resistência aos discursos que ignoram sua condição de 

sujeito e o subjugam ao lugar de espera, de moratória, de quem ainda vai ter sua vez de falar? 

Resistência à razão adulta, tratada como legitimada para falar do jovem, mas que nem sempre 

o inclui, de fato, em seu discurso? 

A busca pela visibilidade por meio da transgressão no contexto da adolescência de classe 

média, segundo Oliveira (2006), tem relação com a busca de sentido para sua existência no 

contexto atual. A autora chama de indiferença a falta de interesse e cuidado com o outro. Segundo 

ela, o cenário contemporâneo de competitividade e o avanço tecnológico desestabilizam o 

indivíduo, enfraquecem os laços, de forma que ele se volta para si mesmo, o que lhe provoca 

sofrimento e necessidade de dar visibilidade a esse sofrimento. Nas palavras da autora:  

 
O número crescente de atos violentos praticados por esse segmento, ou mesmo o 

envolvimento com drogas, acenam para a necessidade de nos voltarmos também para 

esses jovens com a perspectiva de um olhar que possa dar visibilidade ao seu 

sofrimento. Sofrimento encoberto pela fachada de uma atitude de “que tudo podem”, 

quando o que mais temem é a falta de perspectiva, vivendo o agora, como se nada 

tivessem a perder. Talvez sejam esses jovens os filhos dos workaholic, dos que têm 

condições de competir no mercado de trabalho, das mães lipoaspiradas, e também dos 

lares vazios preenchidos com a automação dos aparelhos tecnológicos (pp. 11–12).        
  

Relacionando essa falta de sentido vivenciada na contemporaneidade com as questões do 

consumo, Oliveira (2006) propõe uma reflexão com relação aos dois segmentos socioeconômicos 

de jovens. Ambos são convocados, como afirmara Kehl (2004), a aderir aos apelos do consumo, 

mas o convite fracassa em ambos os casos. Os jovens mais favorecidos socialmente colocam-se 

na relação de consumo de forma transitória, pois a velocidade com que os produtos são lançados 
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(e consequentemente substituídos) no mercado não lhes permite alcançar o sossego do 

reconhecimento duradouro. O reconhecimento é efêmero e a busca, portanto, insaciável. Os 

jovens menos favorecidos, por sua vez, fracassam em sua busca pela impossibilidade 

econômica do acesso aos bens. Portanto, a inserção como consumidor insere esses jovens 

numa “cultura do imediato, de renovação e de morte constante” (OLIVEIRA, 2006, p. 4), 

enquanto seguem carecendo do suporte de um mundo estável. O sofrimento produzido pelo 

fracasso das experiências de consumo, segundo a autora, leva à disseminação da indiferença, 

ou seja, da crença de que não somos necessários ao outro. Nesse sentido, ela clama por uma 

atenção para o lugar que está sendo construído para (e por) jovens de classe média e média 

alta, pois, embora privilegiados socialmente, revelam no seu encontro com o diferente a 

fragilidade de seus laços. O individualismo traduzido como hostilidade e indiferença passa a 

ser reconhecido como solidão e sofrimento. 

A busca por visibilidade é tratada então como uma resistência aos apelos da 

contemporaneidade ao mesmo tempo em que denuncia o sofrimento e a fragilidade dos laços 

com o outro real (não virtual), o que leva o jovem à posição de sujeito e objeto do 

individualismo. Embora a transgressão relatada como praticada pelos jovens do grupo não 

tenha extrapolado, por exemplo, as paredes de uma loja de departamentos, apareceu de outra 

forma e atravessou o discurso que eles construíram a respeito do adolescente menos 

favorecido socialmente. Foi o caso, por exemplo, no discurso da “avacalhação”, em que 

tentaram dar visibilidade ao quanto sua experiência é interessante (“para além da diversão”, 

como dito por Glauber), tanto que dificilmente conseguem sair dela, ou incluir o outro nela. O 

sofrimento ou a solidão não despontou como objeto de seus relatos e nem se tratou de 

investigar se os relatos são verdadeiros ou escondem outras verdades por trás, mas de tentar 

analisar, através das pistas em seus próprios discursos, como esses elementos os subjetivam e, 

associados à rede de poderes e saberes que o discurso como um dispositivo engendra, como 

reconhecem o outro no contexto das experiências adolescentes.  

Num jogo interdiscursivo no qual se entrelaçaram enunciados de uma adolescência 

entre a exclusão e a “avacalhação”, o grupo chegou à figura do “pirangueiro” que acabou 

sendo constituída também como emblema da transgressão. O disparador desse debate foi a 

gravação em que explicaram os tipos adolescentes do vídeo ficcional. Como já dito na 

discussão sobre identidade, diferenciaram os playboys dos pirangueiros, partindo do critério 

socioeconômico. Além de diferenciarem, engrenaram várias falas sobre o pirangueiro, 

atribuindo-lhe muitos sentidos no contexto da exclusão e da “avacalhação”. 

“O pirangueiro é cafona” (Helena). 
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“É o que mora na favela, gosta de funk e forró. Usam roupas de marcas de surf  

populares” (Eduardo). 

“O pirangueiro é o pilantra... usa short de veludo, camisa Cearamor
32

, Tuf, óculos 

espelhados e brinco” (Glauber). 

“É aquele que o meu pai vê na rua e diz que é bandido” (Eduardo). 

Quando indagados sobre onde encontram os pirangueiros, referiram-se aos terminais 

(de ônibus), estádio de futebol e ao colégio X 
33

.  Ao questionar como sabiam que os alunos 

de tal colégio são pirangueiros, perguntei se os conhecem. Disseram que não, mas a referência 

à tribo foi assinalada por Glauber. “Uma vez eu passei e iam me assaltando”. Nesse momento, 

questionei se a figura do pirangueiro está associada à bandidagem, marginalidade, como já 

havia sido dito por Eduardo com relação ao seu pai e eles confirmaram que sim. Igor 

explicou: “todos os pirangueiros que eu vi até agora são de classe média baixa”, mais uma 

vez trazendo à tona a associação entre pobreza e risco. Nesse momento, ilustraram sua fala 

com os adolescentes que aparecem em um dos vídeos que analisaram, circulando em um 

terminal de ônibus e pedindo dinheiro aos transeuntes
34

. Mesmo quando lembrei que estes não 

usavam short de veludo, óculos ou brinco, continuaram posicionando-os como objeto desse 

discurso, respondendo que são pirangueiros “pelo jeito de falar, pelo estereótipo” (Glauber).  

“Eles cortam o cabelo como o do Neymar. Aliás, o Neymar é o pai dos pirangueiros. Ele saiu 

da pirangueiragem, mas a pirangueiragem não saiu dele” (Eduardo).   

A forma como discorreram sobre o pirangueiro é no mínimo curiosa. Praticamente 

criaram uma formação discursiva definindo as regras do que pode ser dito, como e quem está 

autorizado a falar e ser falado nesse discurso. A discussão foi calorosa e envolveu muitos do 

grupo, que dialogaram livremente e com propriedade sobre o assunto, embora tenham se 

esforçado para deixar claro que não fazem parte dessa tribo. No entanto, a não proximidade 

com ele e ao mesmo tempo a enunciação do pirangueiro como ameaçador, ou transgressor, 

não pareceu indicar que sentem medo dele. Apesar de todas as diferenças que fazem questão 

de mostrar num discurso depreciativo sobre o estilo, atitudes, ou objetos de consumo do 

pirangueiro, pareceram se reconhecer nessa tribo. Seja pela afinidade com a “avacalhação” e 

a irreverência ou pela tentativa de diferenciar-se dele, acabam transmitindo em seu discurso 

certa admiração à autenticidade do pirangueiro.   

____________ 

32
 Torcidas organizadas dos times de futebol de campo Ceará e Fortaleza, respectivamente. 

33
 Fazem referência a uma escola de médio porte, que fica na mesma rua de sua escola. 

34
 O vídeo em questão é discutido no tópico seguinte.  
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Segundo Kehl (2004), o adolescente contemporâneo perde a admiração pelos adultos 

como referências de futuro quando estes passam a se identificar e se incluir nas vivências 

adolescentes, já que é esse o status valorizado. Assim, buscam outros modelos para esse 

reconhecimento. Um dos caminhos possíveis para os adolescentes, segundo a autora, é a 

identificação com os marginalizados, com a “cultura hip-hop: rap, skate, grafite, bombeta e 

moletom” (p. 102). Tomando como base sua experiência clínica com adolescentes de 

classe média urbana, sobretudo de São Paulo, ela aponta algumas hipóteses para tal 

identificação: proteção, saída para a falta de sentido da vida pautada pelo consumo, desejo 

de desbravar o mundo, apresentando-se como perigosos, e busca de visibilidade. 

Independente dos motivos que levam o adolescente a tomar o outro marginalizado como 

referência cultural, penso que esta realidade apresentada por Kehl (2004) revela outras 

possibilidades de enfrentamento da diferença, que não apenas o estranhamento, destacado 

por Castro (2000, 2001, et al., 2006). 

 

4.2.3.3 Filantropia e Outras Exclusões 

 

Miranda (2009) lembra os procedimentos de exclusão definidos por Foucault como 

intrínsecos aos discursos, sejam internos ou externos a eles, direcionando sua análise para 

os discursos produzidos e veiculados nas produções televisivas.  Os enunciados produzidos 

no grupo são atravessados em vários momentos por exclusões internas a partir dos 

desnivelamentos que os adolescentes operam entre os discursos. Principalmente por meio de 

seus comentários, fizeram com que uns fossem elevados ao estatuto de verdade e outros, 

rarefeitos. Tais comentários, em geral, como já dito, tinham como referência a sua própria 

experiência adolescente.  

Um dos momentos em que a exclusão apareceu de forma mais nítida e ao mesmo 

tempo sutil em suas falas apoia-se num discurso filantrópico, que é amplamente exaltado 

como regime de verdade, sobremaneira pela mídia. De caráter camufladamente segregador, 

como a fala da adolescente no grupo, a filantropia é uma bandeira levantada sob a égide do 

princípio “só eu tenho para lhe dar”. Para minha surpresa, levando em conta ser um produto 

da mídia já atravessada por outros campos discursivos (aspecto que é mais bem discutido no 

tópico seguinte) este foi um enunciado que pouco apareceu no grupo. Imaginei que iria 

emergir nos debates sobre o ECA ou com respeito aos vídeos que analisamos, mas ficou 

circunscrito à fala de uma das garotas, exatamente a que tem contato com adolescentes menos 

favorecidos socialmente. Em alguns momentos, Hermione referiu-se ao adolescente de sua 
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idade que o pai ajuda, produzindo falas que giraram em torno da afirmação: “Quando a gente 

chega lá, é a maior alegria. Eu acho que se você souber conviver, é a melhor coisa”. 

Evidenciou uma nítida separação entre as duas experiências, colocando-se no lugar de quem 

só dá, não ganha com essa troca, como se a convivência fosse uma concessão que depende 

dela e da qual só o outro se beneficiaria. Mais um enunciado que só acentua as diferenças, as 

exclusões, no entanto revestido de boas maneiras. 

Outro momento em que a exclusão da experiência do outro apareceu foi na discussão 

sobre a polêmica categoria “Pipi de Galinha”, materializada no vídeo ficcional, como discutido 

em capítulo anterior. No primeiro dia, quando sugeri que fotografassem ou pesquisassem imagens 

de adolescentes, ao discorrer sobre os critérios usados em sua seleção das imagens, 

explicaram:“Eu coloquei na internet ‘adolescência’ e apareceu muita coisa, então fui 

procurando vários gêneros, como adolescente e tecnologia” (Hermione). Outros ratificaram essa 

fala, confirmando que buscaram registros que tinham a ver com “uma adolescência mais atual”, 

ou com a “minha adolescência”. Um ou outro membro do grupo ampliou essa busca, levando 

também imagens de adolescentes de antigamente.  

Como já dito anteriormente, no segundo encontro, na sequência da discussão sobre 

adolescência para o agrupamento das imagens, o grupo criou uma categoria denominada “Pipi 

de Galinha”. Inicialmente foi alvo de questionamentos por uns, ignorada por outros, mas, ao 

final, acabaram introduzindo imagens dentro dela. Mesmo com minha orientação de que 

podiam sobrar imagens e/ou categorias, justificaram inicialmente que a imagens agrupadas ali 

foram as que “sobraram”. São fotos de jovens negros sorrindo como se estivessem numa festa, 

outros trabalhando, um garoto mostrando a língua com um piercing, um grupo de meninas com 

símbolos do cantor teen Justin Bieber, dois jovens rapazes sorrindo bem próximos um ao outro, 

um recorte que mostra quatro braços com a mão no bolso usando pulseiras coloridas e uma 

jovem que lembra os registros da Idade Moderna (Anexo C). Quando indagados, não souberam 

responder por que a foto do grupo de jovens sorrindo não estava na categoria da diversão e a 

dos jovens trabalhando na da responsabilidade, conseguindo justificar, mesmo com argumentos 

pobres e bem pessoais (como exemplo “não gosto de Justin Bieber”) com relação à presença 

das outras imagens. Pareceram surpresos com minha pergunta, alguns disseram nem ter 

percebido que os jovens estavam trabalhando.  

“É porque tem pessoas de classe pobre que precisam trabalhar mais cedo” 

(Hermione). Responderam que são adolescentes também, mas que, como têm que trabalhar, 

adquirem uma maturidade maior do que a deles. Mais uma vez, consideraram que a 

constituição subjetiva do adolescente pobre é tecida no solo de sua experiência social, ao 
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mesmo tempo em que naturalizaram o fato de não vivenciarem a moratória a que os 

adolescentes (ou pelo menos alguns) têm direito, como apresentado aqui teoricamente. 

Quando perguntei se a foto estava naquele grupo como excluída porque não dizia repeito à 

realidade deles, Hermione respondeu que sim. 

Embora outros tenham se posicionado como Hermione ratificando o lugar da exclusão 

da categoria, nesse e em outros momentos, ao longo dos encontros, oscilaram quanto a 

considerar que o “Pipi de Galinha” representava aspectos e vivências excluídos da 

adolescência por não pertencerem ao seu universo de experiências. Em muitos momentos foi 

tomado apenas como um emblema da “avacalhação”, do deboche, sendo, pelo mesmo motivo, 

rechaçado pelo grupo dos “responsáveis”. De um modo geral, portanto, o grupo produziu dois 

enunciados sempre em relação: o da exclusão e o da “avacalhação”, nos quais trouxeram – 

principalmente atravessados pelo “Pipi de Galinha” – elementos das várias adolescências. 

Ao tentar relacionar os dois objetos constituídos ali, perguntei se a “avacalhação” 

também faz parte da vida do adolescente que trabalha, o que gerou diferentes 

posicionamentos. Uns disseram que sim, outros que não da mesma forma, traduzido nas 

palavras de Laura: “É diferente porque o adolescente que trabalha tem menos tempo pra 

avacalhação”. Embora tenham universalizado a “avacalhação” em momento anterior, 

nesse registro, também enunciaram o adolescente pobre como aquele que compartilha as 

experiências da adolescência apenas parcialmente, sendo excluído de boa parte delas. 

Assim como o “Pipi de Galinha”, o adolescente pobre foi localizado em suas falas entre a 

“avacalhação” e a exclusão.  

 

4.2.4 O Discurso da Mídia: ensinando modos de ser adolescente 

  

A mídia invade nosso cotidiano. A criança e o adolescente de hoje não conheceram 

o mundo de outra maneira; nasceram imersas no mundo com telefone, fax, 

computadores, televisão etc. TVs ligadas a maior parte do tempo, assistidas por 

qualquer faixa etária, acabam por assumir um papel significativo na construção de 

valores culturais (JOBIM e SOUZA, 2003, p. 14).           
 

O trecho acima, extraído do artigo Mídia, cultura do consumo e constituição da 

subjetividade na infância, de Jobim e Souza (2003), assim como as pesquisas de Sampaio (2000) e 

Fischer (1996), dentre outras, enriquecem o coletivo de estudos que discutem a centralidade da 

mídia nas sociedades ocidentais nos dias atuais e, sobremaneira, sua relação com a infância e a 

adolescência contemporâneas. O destaque a esse tema emerge não só pela facilidade com que 

crianças e adolescentes se apropriam dos meios de comunicação de massa e das tecnologias 
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subjacentes a eles, mas pelo tempo que efetivamente dedicam de suas vidas no contato com o 

mundo mediado por esses aparatos, especialmente a TV, que, atualmente, sai da própria TV para ser 

vista em aparelhos de celular, iPad e outros do gênero.  

Estudos, como o de Rizzini et al. (2005) e Sampaio (2000), apresentam a televisão 

como a mais popular atividade de lazer entre as crianças, o que só tende a aumentar. As 

transformações contemporâneas que incidem diretamente sobre as famílias (as mulheres 

integradas ao mercado de trabalho, menos tempo dos adultos destinado ao convívio com 

os filhos) e as cidades (circulação restrita de crianças e adolescentes, crescimentos dos 

índices de violência, rua cada vez menos como espaço de acolhimento), como já discutido 

por Jobim e Souza (2000), Castro (1999) e Fischer (2002b), ampliam, em termos de 

quantidade e (falta de) qualidade, a inserção da TV no interior dos lares, que passa a 

constituir, concorrendo com a família e a escola, um poderoso instrumento de formação. 

Isto porque, muito mais do que um aparelho eletrônico de entretenimento, a TV produz 

novas formas de nos relacionarmos com o outro, com a realidade e com nós mesmos, na 

medida em que nos incita a determinados tipos de comportamentos, pensamentos e 

sentimentos. E nossa relação com os conteúdos midiáticos vai além do nosso contato 

direto com eles. Como lembra Sampaio (2000), crianças e adolescentes convivem com 

seus heróis e/ou personagens preferidos em vários momentos do seu dia através dos 

objetos que consomem em seu cotidiano, sejam brinquedos, roupas, material escolar, 

alimentos ou produtos de higiene. Isto perpassa todas as realidades socioeconômicas, 

porque mesmo os produtos mais populares são agregados a figuras midiáticas que fazem 

parte da vida de crianças e adolescentes. E os que não estão ao acesso pela via da 

legalidade ultrapassam a barreira do consumo pela das falsificações (SAMPAIO, 2000) ou 

meramente do desejo (KEHL, 2004). 

Além da TV, e de fato, muito além dela porque até a incorpora, nos últimos anos, o 

uso da internet tem crescido em larga escala, evidenciando o que Sibilia (2008) trata como 

“repentina exaltação do banal” (p. 9), em referência aos excessos de cenas do cotidiano 

sendo publicizadas na rede. A autora discorre sobre o complexo de práticas que a internet 

possibilitou e ampliou, como os canais de comunicação direta (correios eletrônicos, 

chats), as redes sociais, os “diários íntimos” (blogs, fotologs), as webcams, os sites de 

exibição e troca de vídeos e os mundos virtuais. Todas essas ferramentas, com rápida 

expansão e transformação nos últimos tempos, encontram território no solo da nova forma 

de organização social que vem se constituindo – a do controle fluido, próprio da sociedade 

de controle de Deleuze (1991) e promovendo mudanças em nossa subjetividade.  
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Segundo Sibilia (2008):  

A rede mundial de computadores se tornou um grande laboratório, um terreno 

propício para experimentar e criar novas subjetividades: em seus meandros nascem 

formas inovadoras de ser e estar no mundo, que por vezes parecem saudavelmente 

excêntricas e megalomaníacas, mas outras vezes (ou ao mesmo tempo) se atolam na 

pequenez mais rasa que se pode imaginar (p. 27).        
 

Laura foi uma das adolescentes do grupo que, no vídeo ficcional, representou o tipo: 

os adolescentes e as tecnologias. Na situação, junto à colega que dividia o papel com ela, 

mostrou uma adolescente que, durante todo o tempo da aula fictícia, esteve conectada à 

internet e aos aparelhos eletrônicos manuais, tais como telefone celular e iPad. As duas 

tiraram fotos, questionaram se podiam usar o iPad para fazer um trabalho e se o assunto de tal 

trabalho era a tecnologia. Embora, de um modo geral, o uso dos aparelhos eletrônicos seja 

proibido no espaço escolar, não pareciam, no papel, quebrar essa regra na intenção de mostrar 

uma transgressão, assim como foi a tônica dos outros personagens. Não usaram seu “apego” 

aos aparelhos para desafiar a professora, tanto que nem chamaram a atenção dela, mesmo 

permanecendo o tempo todo utilizando-os. Na situação, tanto a professora quanto os alunos 

(elas e os demais) pareceram naturalizar esse aspecto, ilustrando o que afirma Sibilia (2008).      

Posteriormente, quando justificou a atuação da personagem na gravação do vídeo 

explicativo, Laura confirmou o interesse dos adolescentes pelas tecnologias, os quais, 

segundo ela, são “ligados nas tendências dos novos modelos de iPhone, iPad”. E acrescentou: 

“alguns, ficam viciados, têm que ir pra um psicólogo pra falar sobre isso. Normalmente é 

tímido, não fala muito com as outras pessoas, mas fala muito pela internet”. Reconheceu que 

as possibilidades pelo fácil acesso à internet produzem novos comportamentos e que estes 

podem não ser muito saudáveis, já que requerem a ajuda de um especialista. O que Sibilia 

(2008) sinaliza sobre a excentricidade de algumas condutas, no entanto é interpretado como 

algo comum ou trivial – o tímido que fala muito com as pessoas pela internet. Pareceu 

naturalizar esse comportamento, assim como o que exibiu com a personagem no vídeo.    

Fischer (1996, 2002a, 2002b) toma de Foucault o conceito de dispositivo (discutido 

em capítulo anterior) e engendra o termo “dispositivo pedagógico da mídia”, para mostrar 

como a mídia (em especial, a televisiva, que é objeto de sua análise) constrói subjetividades 

na medida em que produz e faz circular saberes, valores e concepções, ensinando, assim, 

modos de ser que competem com as formas de educação escolar e familiar, alcançando 

principalmente os mais jovens. Segundo a autora, o dispositivo constitui um aparato 

discursivo e não discursivo que propõe uma multiplicidade de regras e “práticas de si”, ou 

seja, que circunscrevem o sujeito em determinando campo de subjetivação, incitando-o a um 
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tipo de “relação consigo”.  “A ‘relação consigo’ é a relação pela qual o sujeito constitui a si 

como ‘sujeito moral’, ou seja, pela qual ele aprende a reconhecer e a estabelecer para si, 

como bons e verdadeiros certos modos de agir” (FISCHER, 1996, p. 22). Em se tratando de 

adolescentes, a autora hipotetiza que essa “relação consigo”, diferenciada em relação à 

criança e o adulto, é também marcada pelas condições de classe e gênero.  

Antes de adentrar mais na discussão e não sendo objetivo deste estudo um 

aprofundamento sobre a mídia propriamente, mas como os adolescentes são subjetivados pelos 

discursos, entre eles, o da mídia, trata-se apenas de conceituar a que me remeto quando discorro 

sobre o tema, tomando como base os estudos de Fischer (1996). A autora refere-se ao uso 

globalizado do termo mídia em alusão aos vários veículos de comunicação, bem como às suas 

produções (rádio, jornal, revista, internet). Embora neste estudo o principal produto analisado 

seja a TV, da mesma forma, refiro-me ao termo mídia nesse contexto global. Como também 

lembra Fischer (2002a), quando o assunto em pauta é o discurso da mídia, então, esse sentido 

globalizado abrange muito mais do que somente veículo e produto, pois ela é atravessada por 

uma superposição de discursos (de vários campos discursivos), além do dela própria.  

A esse respeito, discorre Miranda (2009, p. 169): 

 
[...] a intensa circulação de discursos presentes na televisão, tanto de ordem exterior 

(discurso jurídico, político, psicológico, científico, higiênico, assistencialista dentre 

outros), quanto aqueles engendrados em seu fazer diário (discurso jornalístico, 

publicitário, teledramatúrgico etc.) acaba por configurá-la como um campo discursivo 

de grande alcance, responsável por modos de ver, pensar e sentir o mundo, 

constituindo como modo de subjetivação privilegiado na contemporaneidade.         
 

A mídia assume, portanto, o estatuto de superposição de poderes, o que lhe confere, 

como afirma Miranda (2009), um alcance diferenciado do que caberia aos discursos 

“neutros”, ou seja, sem os atravessamentos midiáticos. Furtado et al. (2011) dialogam sobre a 

articulação entre mídia e ciência para os processos de subjetivação. Com base em Foucault, 

discorrem sobre a centralidade contemporânea do discurso científico na mídia, ratificando a 

respeito do seu alcance ao se despir de uma linguagem técnica e se revestir dos aparatos 

midiáticos, com linguagem mais atrativa e acessível. Toda essa discursividade adaptada ao 

público aparece em programas com a participação de especialistas (cientistas das mais 

diversas áreas), campanhas publicitárias, que se apoiam em pesquisas sobre controle de 

natalidade, prevenção das DSTs, combate ao uso de drogas, constituindo-se, dessa forma, 

“práticas de si” que ensinam modos de ser e engendram subjetividades.  

Nas palavras de Coimbra e Nascimento (2003, p. 27): “Agora, na chamada pós-

modernidade, o marketing, os meios de comunicação de massa passaram a ser os principais 
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instrumentos de controle social, especialmente através da produção de modos de ser, viver e 

existir”. No contexto da “sociedade de controle” (DELEUZE, 1991), são forjadas novas formas 

de regulação, as práticas ao ar livre, que saem do confinamento das instituições disciplinares, 

mas rivalizam com ele. Uma destas formas de regulação é a mídia, o que merece especial 

atenção quando o sujeito em constituição, por meio de seus processos subjetivantes, é o 

adolescente. Como já destacado por Kehl (2004), da criança ao idoso, hoje, todos querem 

desfrutar das benesses da adolescência e isso não é por acaso. A juventude não alcançou esse 

status à toa e a mídia pega carona nessa “onda jovem”. Foucault (1979) chama atenção para as 

micromecânicas do poder, seu caminho ascendente e a necessidade de acessá-lo nas 

extremidades, onde se torna capilar. Evidencia que o poder atravessa as coisas e as pessoas, 

passa por eles, não é homogêneo nem descendente. À luz dessa proposição compreende-se que 

a juventude está em alta por conta das mudanças sociais, como já discutido por Pais (1990), 

Kehl (2004) e Ariès (1981). A mídia toma isso como um dogma, como um regime de verdade 

inquestionável e, em contrapartida, sustenta toda a construção de desejo que circunscreve essa 

onda jovem com o seu aparato discursivo. Como afirma Fischer (1996): 

  
O modo de ser adolescente, visível na frescura do corpo que amadurece e em toda a 

beleza de que é capaz, torna-se alvo dos discursos produzidos e veiculados no 

cinema, na televisão, nas revistas e jornais, nos corredores de shopping centers ou 

nos bares e pontos de festa, como coisa em si desejável (p. 29).            
  

Fischer (1996) remete-se a uma pesquisa americana de publicidade
35

 que revela 

pouca diferença nos modos de pensar, sentir e agir de adolescentes de vários países 

(inclusive o Brasil), estando todos esses processos associados ao consumo e ao pouco 

engajamento em movimentos contestatórios, e hipotetiza que essa padronização de 

comportamentos e pensamentos parece estar associada a uma exclusão, como se os jovens 

não envolvidos com tais padrões de consumo, embora pertencendo à mesma faixa etária, 

simplesmente deixassem de existir enquanto adolescentes. Esta foi também uma das 

hipóteses que construí a partir da minha experiência com os adolescentes de classe média, 

como relatado no início desse estudo. Parece mesmo que o que diz respeito a essa 

caracterização padrão, tão legitimada nos diversos estudos sobre adolescência, exclui da 

própria experiência adolescente os que não compartilham dos mesmos valores, padrões de 

comportamento ou condições de consumo. 

____________ 

35
 Pesquisa DMB e B (D’Arcy, Masius, Benton e Bowles). Segundo Fischer (1996), seus resultados foram divulgados 

no Brasil pela revista Veja, na matéria de capa intitulada O Planeta Teen, ed. 19 abr. 1995, n. 1.388, pp. 106–113.  
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O fenômeno da exclusão encontra terreno fértil nas transformações contemporâneas, 

como já destacadas por Castro (2001, et al., 2006), que incidem diretamente na forma como os 

sujeitos enfrentam a convivência com os diferentes nas grandes cidades. Mas essa exclusão é 

também construída discursivamente pela/na mídia. Na publicidade, por exemplo, a 

adolescência é sempre associada à beleza, saúde e vigor físico, enquanto nos programas 

jornalísticos, está articulada a programas de governo, empreendimentos do mundo do trabalho 

e raramente a movimentos políticos. Também é comum, como discutido por Abramo (1997), 

especialmente em alguns programas, a veiculação de uma adolescência ameaçadora e 

problemática, ligada à gravidez, crimes hediondos, drogas ou delinquência. Estudos como os 

de Fischer (1996) e Sampaio (2000) fazem um resgate do que fora produzido na mídia nos 

últimos, especialmente nos anos 90, como programas jornalísticos e de humor, programas de 

auditório com debates sobre temáticas adolescentes, seja com a presença dos próprios e/ou de 

especialistas, seriados no estilo Malhação (1995), novelas, programas musicais, filmes. Na 

leitura de Abramo (1997), tais produções marcam a diferença entre o que é produzido para o 

adolescente e sobre ele. 

Com respeito a essa diferenciação, afirma Fischer (1996): 

 
Em oposição aos teens, aos adolescentes de 14 ou 20 anos, há os que a mídia e a 

sociedade chamam apenas de menores, trabalhadores precoces, meninos de rua, 

marginais da Febem, prostitutas menores e que não ocupam as páginas das revistas 

femininas ou masculinas, nem os seriados de televisão, muito menos os comerciais; eles 

estão nas estatísticas oficiais, nas páginas policiais, nas notas de pessoas desaparecidas, 

nas reportagens sobre problemas sociais da infância e da adolescência (p. 27).          
 

Sampaio (2000) ratifica essa discriminação, afirmando que, no Brasil, quando se fala a 

respeito de criança ou adolescente de forma genérica, a referência são os que denomina como 

protegidos (p. 164), ou seja, aqueles amparados por pais ou tutores, como se este fosse um perfil 

básico. Aos demais são dirigidos outros termos, como marginalizados, trabalhadores ou pobres.  

 

4.2.4.1 Uma Experiência, Duas Realidades: gravidez na adolescência em cena(s) 

 

Na análise de discursos da mídia, exibi no grupo cinco vídeos divididos em três 

blocos. No primeiro bloco, dois vídeos sobre gravidez na adolescência. Um ficcional, extraído 

do seriado Malhação (1995), outro com as primeiras cenas do documentário brasileiro 

Meninas (WERNECK, 2005), que apresenta casos reais de gravidez na adolescência, no 

subúrbio carioca. Minha intenção era que o grupo pudesse perceber e discutir as diferentes 

construções discursivas acerca da adolescência, que pudessem analisar as estratégias de 
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linguagem midiáticas e as diferentes produções de sentido que elas engendram ao tratar de um 

tema comum às duas adolescentes, uma pobre e outra mais favorecida socialmente. Tais 

estratégias também são subjacentes ao discurso desenvolvimentista (de base biológica e 

psicológica) e ao discurso sociológico (especialmente que trata a gravidez como um problema 

social de ordem pública) que atravessam o midiático.  

O primeiro vídeo mostra o momento em que a personagem Cristal descobre que está 

grávida. Segue descrição da cena extraída do site:  

 

Depois de Babi (Marcella Rica) alertar a Cristal (Thaís Melchior) que ela pode estar 

grávida e comprar um teste de farmácia para a amiga, a “ex” de Gabriel (Caio Paduan) 

vem do banheiro em estado de choque. Babi, na expectativa, olha para ela e pergunta 

ansiosa: “Fala logo, o que é que deu?”. Incrédula, Cristal responde: “Deu positivo... 

Positivo, Babi! Eu to grávida! E agora, meu Deus?”. As duas se olham chocadas. 

Babi diz a Cristal que devia levantar a placa “eu já sabia!”. Cristal começa a chorar. 

"Minha faculdade, a rádio, o meu futuro, a minha vida! Eu não me programei para 

isso”, lamenta, arrasada. Babi tenta acalmá-la, então. "Calma, amiga... Entrar em 

pânico não ajuda em nada”. Mas a estudante não dá ouvidos. “Por que isso tá 

acontecendo comigo, Babi? Me diz... Por quê?”, questiona Cristal. "Por que você não 

se preveniu? Por que não usou camisinha?”, pergunta Babi. Cristal, já abalada, 

explode de raiva: “Eu tô desesperada e você tá me recriminando?”. 
36

                 
 

O outro vídeo começa com uma fila de garotas num hospital público aguardando para 

fazer um exame de urina. A funcionária entrega um copinho de café para cada uma e orienta 

que vá ao banheiro urinar e colocar a fitinha (que indica ou não a gravidez de acordo com a 

cor). Em seguida, mostra os copinhos enquanto as adolescentes aguardam. A cena seguinte 

mostra toda a consulta ginecológica de Luana, 15 anos, 4 meses de gravidez. Primeiro, o 

próprio exame, depois, a entrevista da médica com as seguintes perguntas: “foi planejada”?  

Luana responde: “foi”. Ela repete: “foi planejada, muito desejada”? A adolescente apenas 

balança a cabeça. Depois pergunta sobre os pais da menina. Quando Luana diz que o pai 

faleceu e que era traficante, insiste: “Era o que? Ah, traficante... ah, ta certo. Mataram ele”? 

Depois faz o ultrassom abdominal e, enquanto a garota sorri, ela pergunta? “Gostou”? “Legal, 

né”? A próxima cena é na casa de Luana, no Morro dos Macacos. Ela mostra algumas 

roupinhas que ganhou para o(a) filho(a), enquanto sua mãe comenta o fato de a filha estar 

grávida aos 15 anos, enquanto ela só teve a primeira filha com 23, e relata que a mãe do pai 

do bebê sugeriu que fizessem um aborto, ao qual ela foi contra “olha, a senhora dá sorte que 

eu sou da igreja. Mesmo que eu não fosse, jamais eu ia fazer isso. Mas a senhora deu sorte de 

eu ser da igreja pra não botar a senhora daqui pra fora do jeito que a senhora merece”.     

____________ 

36
 <http://tvg.globo.com/novelas/malhacao/2011/Vem-por-ai/noticia/2012/02/cristal-descobre-que-esta-gravida.html>. 

Acesso em: 05 fev. 2013. 

http://tvg.globo.com/novelas/malhacao/2011/Vem-por-ai/noticia/2012/02/cristal-descobre-que-esta-gravida.html
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Ao perguntar ao grupo quais as semelhanças e diferenças entre as histórias relatadas, 

responderam que a gravidez da adolescente da Malhação não foi planejada e a outra foi. 

Expliquei que o primeiro foi ficção, enquanto o segundo era real, e perguntei se já 

assistiram a algum documentário em que uma adolescente, de condição social mais 

favorecida, aparecesse assim, expondo a intimidade de uma consulta e/ou exame médico. 

Amanda relatou que viu um documentário no Fantástico
37

 sobre três adolescentes de classes 

sociais diferentes e acrescentou: 

“é muito diferente. A de classe alta quando contou pra mãe que tava grávida, foi 

horrível, a mãe dela chorou, o pai ficou bravo, já a adolescente pobre quando foi contar, a 

mãe disse: tá bom”. 

Na discussão sobre a gravidez de Luana ter sido ou não planejada, comentaram:  

“Talvez ela quisesse engravidar, mas não planejou pra acontecer naquele 

momento” (Laura).  

“Acho que ela respondeu isso porque senão iam pensar: ah, que menina 

irresponsável, podia ter usado camisinha”, (Juliana).  

Ainda sobre os julgamentos que podem ser dirigidos às adolescentes que engravidam 

precocemente, Juliana complementou: 

“Eu acho que é uma questão de ‘lugar’. Lá na sociedade pobre, talvez ninguém julgue 

ninguém, mas aqui, quando se diz que uma menina ta grávida, ahhh...”.  

As adolescentes de classe media se preservam mais, mas mais por causa da reputação 

do que por outro motivo”. 

A temática da gravidez na adolescência, tão difundida na mídia, veste diferentes 

roupagens em se tratando de diferentes adolescências. Enuncia-se que gravidez na 

adolescência é precoce, o que é legitimado por vários discursos. O biológico defende que o 

corpo da adolescente pode não estar maduro para receber um feto, o que, portanto, implica em 

riscos para a vida da mãe e do bebê. O psicológico sustenta a versão de que a adolescente não 

tem maturidade emocional para assumir o ônus de criar um filho, o que se propaga no senso 

comum através do comentário “uma criança vai ter outra criança”. O jurídico, além das 

implicações que já decorrem do fato de a adolescente não ser legalmente responsável por seus 

atos, nas situações em que a gestação é o fruto da relação sexual com sujeito maior de idade, 

ainda há a inserção em crime de sedução. Todos, de um jeito ou de outro, concebem a 

gravidez como um fenômeno prejudicial ao desenvolvimento global da adolescente e 

____________ 

37
  Revista eletrônica semanal transmitida aos domingos pela Rede Globo. 
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associada a eventos também comumente propagados na mídia, como a realidade de abandono 

dos estudos e, muitas vezes, a separação entre a mãe e o pai da criança, com consequente 

destino dos cuidados endereçado aos avós.  

Como ilustrado por Fischer (2001), evidenciando as diferentes constituições 

subjetivas e objetivas do discurso, a gravidez precoce da adolescente do subúrbio é captada 

pelo discurso do sociólogo e do psicólogo, no contexto discursivo do controle da 

sexualidade e natalidade, ou seja, das políticas públicas, bem diferente dos holofotes que 

projetam a gravidez da modelo adolescente.  

Assim, a gravidez da adolescente mais favorecida socialmente, em geral, aparece na 

ficção e é assunto de casa, compartilhado com os pais, e/ou uma amiga, como a personagem 

Cristal, da Malhação (1995), enquanto a da adolescente pobre vira notícia. No 

documentário, que na primeira cena já mostra a realidade de exposição no hospital público 

(como o exame de urina coletivo), a publicização dessa vivência tão privada é ampliada, 

passando do público do hospital para o público nacional, e naturalizada. O que poderia ser 

guardado como uma conversa entre avós vai para o megafone do programa. A materialidade 

do enunciado que constrói o objeto, no caso, a gravidez na adolescência, é regida por regras que 

viabilizam sua propagação e repetição. E especificamente no caso da adolescente pobre, de 

tanto se propagar dessa forma, parece que Luana nem sente. Não se incomoda se seu exame 

ginecológico e sua urina aparecem na TV. Miranda (2009) faz referência à presença cada 

vez mais maciça de especialistas em programas televisivos jornalísticos, como forma de dar 

tratamento científico aos temas e, através do sujeito autorizado a ocupar o lugar da 

enunciação, legitimar o que é propagado midiaticamente. As perguntas da médica, 

revestidas de certa ironia (Foi planejada, muito desejada? Legal, né? Gostou?), constituem 

uma sequência de signos que, do lugar onde é produzida, a verdade do saber médico, 

autoriza-se a expor a experiência de Luana até a última “gota”.  

Lembrando o que afirma Fischer (2002a) quanto às estratégias de linguagem da TV, 

que assumem o status de estratégias de subjetivação, na medida em que constituem 

verdadeiras práticas de si, a autora faz referência ao fato de que muitas dessas práticas são 

protagonizadas por mulheres, especialmente as de confissão, culpabilização ou moralização. 

Isto leva-nos a pensar como tais práticas reverberam na constituição subjetiva das 

adolescentes do grupo de discussão, que podem se imaginar, enquanto favorecidas 

socialmente, no olho de um furacão que as condena, caso engravidem precocemente. Numa 

análise bem superficial, diria que gostariam de ser pobres, se engravidassem, já que, 

supostamente, a “barra” para elas é mais “limpa”.  
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Não foi fácil para o grupo perceber as regras discursivas que diferenciam como é 

produzida na mídia uma e outra vivência adolescente, conforme tratado por Fischer (2002a) em 

termos de classe e gênero. O que poderia ser a compreensão do quanto a adolescente pobre é mais 

exposta na mídia converteu-se na ideia compartilhada no grupo de que elas engravidam mais.  

As adolescentes que têm mais dinheiro, normalmente elas tem mais educação e tem mais 

consciência. Não que elas não vão se desvirtuar, porque também tem adolescente rica 

engravidando, mas por uma questão de educação, as mais pobres engravidam mais” (Glauber). 

Os adolescentes do grupo argumentaram que veem sobre gravidez e métodos 

contraceptivos na escola, mostrando que estão cercados dos discursos legitimados para 

promover a prevenção, e comentaram que, se mesmo assim, a menina engravidar, não é 

por falta de informação. No entanto, excluíram a adolescência pobre dessa relação com os 

discursos, como se estes outros adolescentes não recebessem o mesmo bombardeio de 

informações na escola ou das campanhas de prevenção veiculadas na mídia. 

 

4.2.4.2 Drogas na Adolescência: risco para quem? 

 

No segundo bloco de vídeos para análise, exibi duas edições diferentes do telejornal policial 

Barra Pesada
38

. Ambos veiculavam a associação entre adolescência e drogas, mas sob dois enfoques 

distintos. Um trata o adolescente como um risco, uma ameaça, outro constrói discursivamente um 

sujeito em risco. Meu critério na escolha das edições foi uma matéria em que não houvesse infração 

cometida por adolescente. Além disso, assim como no bloco anterior, minha intenção era 

problematizar as questões que eles permitem pôr em análise a respeito das diferentes adolescências 

constituídas como objetos nas práticas midiáticas discursivas e não-discursivas.  

O primeiro vídeo tem o seguinte título: Adolescentes Usam Drogas em Terminal. Nele, uma 

repórter relata as situações de risco e constrangimento a que são submetidos os usuários e 

permissionários de um terminal de ônibus, em Fortaleza, no contato com adolescentes pobres que 

circulam no local pedindo dinheiro e ameaçando os transeuntes, segundo a reportagem, com a 

intenção de comprar droga. Além da materialidade – adolescentes cobrindo os rostos com a camisa, 

repórter entrevistando-os de costas, efeitos na tela para cobrir seus olhos – os enunciados oriundos 

dos vários sujeitos que compõem a cena, policiais, passageiros e funcionários do terminal, ajudam a 

transformar os adolescentes, de vítimas dessa realidade, em verdadeira ameaça. 

____________ 

38
 Duas edições do programa Barra Pesada – exibido diariamente no Ceará com transmissão pela TV Jangadeiro – 

entre novembro de 2009 e novembro de 2011.  
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Alguns enunciados dispersos na edição do programa são:  

 
Um deles, ao perceber que estava sendo gravado, agride o cinegrafista. / Esse outro 

que cheirava solvente foi retirado à força por uma guarda municipal, que, sozinha 

com o jovem, ainda cai. / O que eu sinto é uma necessidade, não só pra mim, mas 

pro próprio usuário, de uma segurança mais forte... (motorista) / As cenas dessa dura 

realidade assustam quem passa pelo terminal... / O medo da ação dos adolescentes 

no terminal da Parangaba
39

 não é só dos passageiros que passam por aqui 

diariamente. Os permissionários dos boxes também são vítimas.     

     

O discurso normativo atravessa os rituais midiáticos para a construção das cenas, 

especialmente nas seguintes falas: “Para a guarda municipal, há pouca coisa a fazer” 

(repórter). / Guarda: “É um pouco complicado pelo fato de eles serem menores...” (remete-se 

apenas a situações em que os adolescentes praticam infrações e são levados pela DCA): “às 

vezes ficam detidos e às vezes não”. Aqui, o enunciado é “reforçado” por comentários que 

constroem uma formação discursiva – regras que prescrevem o que pode ser dito em 

determinado campo discursivo, o jornalístico, desse tipo específico de jornal. “Somos 

contribuintes, que pagamos impostos...” (usuário do terminal) / “A gente não entende porque 

a administração do terminal não toma nenhuma providência...” (permissionário).  

Nesse vídeo, a relação droga/adolescente é explorada sem considerar os aspectos 

inerentes à situação de exclusão social em que vivem os adolescentes. Em nenhum momento, 

mesmo assinalando que vivem nas ruas, são mencionados os riscos a que estão expostos. Ao 

contrário, a situação é retratada como se eles próprios tivessem escolhido aquele estilo de vida, 

como ilustrado nas seguintes falas da repórter: “Os pontos onde mais gostam de pedir são 

as lanchonetes.” / “Nenhum estuda e vivem longe da família”. O discurso do individualismo 

assume vontade de verdade, sobrepondo-se aos outros que poderiam assinalar a fragilidade e 

os perigos da condição de existência desses adolescentes. Contribuem, assim, para o 

fortalecimento de uma visão negativa da adolescência pobre brasileira.  

O segundo vídeo, ao contrário, constrói discursivamente uma adolescência vítima do 

consumo de drogas. Intitulado: Adolescentes se drogam e badernam no Dragão do Mar
40

, 

aqui, a adolescência é associada à baderna, ratificando os discursos que ajudam a pensar o 

jovem como problema social, no entanto também deixam claro que eles mesmos são as 

maiores vítimas dessa problemática.  

____________ 

39
 Bairro e sede distrito de Fortaleza.  

40
 “O Centro Dragão do Mar é um espaço destinado ao encontro das pessoas, ao fomento e a difusão da arte e da 

cultura; foi idealizado pelo então Secretário da Cultura do Ceará [...], o jornalista Paulo Linhares e o então Governador 

do Estado do Ceará, Ciro Gomes, na década de 90.” <http://www.dragaodomar.org.br/espacos.php?pg=instituicao>. 

Acesso em: 10 fev. 2013. 

http://www.dragaodomar.org.br/espacos.php?pg=instituicao
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“Nossa equipe flagrou adolescentes fazendo uso de álcool e drogas. Os grupos ainda 

se envolvem em brigas e badernas e acabam machucados.” 

Assim como no outro programa, o discurso normativo também é evidenciado:  

 

No meio desse público, um grupo se destaca. Eles já fazem parte da paisagem. 

Aqui aproveitam a falta de fiscalização para extrapolar nos conflitos e no consumo 

de drogas. / Observem que a essa altura a praça já está tomada por adolescentes 

que fazem uso de álcool e drogas, num espaço público onde parece não haver lei . / 

Esses dois rapazes chutam e quebram o cano que faz parte da estrutura do Centro 

de Cultura. O vigilante vai tomar satisfações, mas o garoto logo é liberado. / A 

bebida é comprada aqui mesmo. O trânsito de ambulantes com cerveja e vinho é 

livre, sem fiscalização. / Mais um flagrante: esse grupo de meninas fuma 

maconha. Parecem não se preocupar com policiais que estão logo ali do lado. É o 

atestado que por aqui o ilegal já virou praxe.  

 

Apesar do destaque à baderna, com toda a cena enunciativa construída em volta dessas 

falas, o adolescente não é tomado como alguém que representa um risco ou ameaça para o 

outro, a não ser para si mesmo. As falas de apelo e alerta do repórter sinalizam o lugar de vítima 

que ele ocupa nessa situação: “Você sabe o ambiente que seu filho frequenta? O que ele anda 

fazendo?” (apresentador) / “[...] O nosso produtor percebe o desespero das amigas (de uma 

adolescente “desacordada”) e tenta ajudar (faz perguntas para as amigas sobre o que ela usou)”. 

No contexto das estratégias de linguagem / de subjetivação engendradas pela mídia 

televisiva, Fischer (2002a) ressalta que esse tipo de programa tem uma materialidade não 

discursiva, (que vai desde a performance do apresentador até aspectos como cenografia e 

iluminação) que transforma toda a cena em verdadeiro ritual, um procedimento discursivo 

segundo Foucault, no qual, saberes e poderes estão articulados. Furtado et al. (2011) fazem 

uma leitura dessa materialidade contextualizando no âmbito da sociedade disciplinar. Assim 

como os rituais de controle das fábricas e escolas, para melhor aproveitamento dos corpos no 

tempo, a materialidade dos programas de TV seguem a lógica da produtividade. 

 
Na mídia, em especial na televisão e no rádio, apresentadores/as, jornalistas e 

repórteres têm gestualidades prescritas em sintonia com o tempo de cada programa, 

cronometricamente marcado; dispondo-se rigorosamente sobre o encadeamento de 

cada notícia, a inserção de imagens e de horários de propaganda, distribuídos em 

alguns minutos para um bloco do programa e intervalos de alguns segundos para os 

comerciais (FURTADO et al. 2011, p. 161).      
 

Ao ver o primeiro vídeo, os adolescentes do grupo riram das cenas em que os 

adolescentes do terminal aparecem cobrindo o rosto com a camisa. Ao meu questionamento, 

Hermione respondeu que sentiria medo deles porque usam drogas, embora ela não tenha 

manifestado esse medo no segundo vídeo, que também mostra adolescentes consumindo 

drogas. O grupo não percebeu toda a materialidade agregada à cena para intimidar, provocar 



 

 

 

118 

 

esse medo. No momento em que a agente da Guarda Municipal relata as situações em que os 

adolescentes são levados pela DCA, alguns do grupo já anteciparam a fala dela, indicando que 

eles não ficam detidos porque são menores. Como dito no tópico sobre o discurso jurídico, o 

pouco conhecimento sobre o ECA, mas o permanente atravessamento dos vários campos 

discursivos que produzem ecos sobre as questões relativas à imputabilidade penal de 

adolescentes, faz com que pensem nesse outro adolescente apenas do lugar de quem 

representa e não sofre os perigos.    

Com relação ao segundo vídeo, os comentários circularam em torno do Centro 

Cultural Dragão do Mar. Diferentemente do espaço exibido no vídeo anterior, um terminal 

de ônibus (que poucos devem conhecer), aqui muitos fizeram relatos pessoais com relação 

a visitas ao local, bem como discutiram sobre aspectos ligados à sua segurança e 

preservação. Foi somente quando explicitei para o grupo a principal diferença entre os 

registros feitos pelo programa, indicando como o adolescente aparecia em cada um (risco 

e ameaça, respectivamente), que comentaram algo do tipo: “É mesmo, eu não tinha 

percebido” (Eduardo). A sequência a essa fala não aprofundou a questão porque acabam 

retomando a discussão sobre o Dragão do Mar, repetindo o movimento de centralizar nos 

aspectos mais próprios às suas vivências. No entanto, apesar da pouca atenção que deram 

à sua percepção sobre as diferentes construções discursivas apresentadas nos programas, 

senti que esse momento permitiu ao grupo certo reposicionamento em suas formas de ver 

os discursos midiáticos. Embora saibam, por exemplo, dos perigos que cercam o Centro 

Cultural Dragão do Mar, a partir de seus próprios relatos, reconhecem que o discurso da 

necessidade de segurança nos espaços públicos é muito mais incisivo quando se trata de 

lugares como o terminal de ônibus.  

A partir desse exercício de análise, puderam ver que a mídia parte de terr itórios 

comuns, em termos de experiências adolescentes, como a droga, para falar de diferentes 

riscos, construindo, assim, diferentes adolescências. De um modo geral, no entanto, fazer 

essa análise não é simples, pois esbarra no conjunto de intenções, aliás, de boas intenções, 

veiculadas pela TV através de suas estratégias. Segundo Fischer (2002a), assim, a TV 

busca afirmar-se  

 
como o grande lugar de educar, de fazer justiça, de promover a “verdadeira” 

investigação dos fatos (relativos a violências, transgressões, crimes de todos os 

tipos) e ainda de concretamente “ensinar como fazer” determinadas tarefas 

cotidianas, determinadas operações com o próprio corpo, determinadas mudanças no 

cotidiano familiar e assim por diante (p. 11).       
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4.2.4.3 A Publicidade é Nossa 

 

O terceiro bloco de materiais televisivos analisados é uma publicidade da marca 

Aeropostale
41

, com desfile de vários adolescentes, todos esbanjando magreza e jovialidade. Na 

discussão sobre o vídeo, o grupo confirmou a percepção de que esse tipo de produção é feito 

para adolescentes de nível mais elevado, “de classe média pra cima” (Eduardo), que incentiva o 

consumo e que “mostra todo mundo feliz usando as roupas” (Eduardo). Reconhecem que os 

modelos precisam ser todos magros e bonitos e acrescentaram em sua análise: “nesse tipo de 

propaganda, eles têm que botar um negro e um oriental, pra mostrar a diversidade”. 

Senti que a discussão sobre esse vídeo fluiu com muita facilidade e penso que por dois 

motivos: tanto pela familiaridade com a publicidade (e talvez com os produtos da marca), 

como com esse tipo de análise, o que expressaram ao dizer que essa discussão os fez 

lembrar das aulas de Formação Humana.    

Talvez uma das características mais importantes e presentes nos programas 

televisivos seja exatamente essa: a de fazer da vida, espetáculo. Mas não qualquer 

espetáculo. Nele, há que haver corpos jovens, limpos, belos. Há que haver 

sonoridades harmônicas, trilhas sonoras que pontuam vozes humanas e enunciados 

sobre consumo. Há que haver o governo das nossas vontades e desejos mais íntimos, 

mais privados” (FISCHER, 2002, p. 10).  

 

As palavras de Fischer em referência ao material publicitário que analisa em seu 

estudo ilustram o que de fato rege a publicidade televisiva e que parece ser claro para os 

adolescentes do grupo. Percebem o apelo consumista, o jogo sutil que produz um discurso 

do desejo e quanto o apelo consumista se utiliza de estratégias para provocar e ao mesmo 

tempo camuflar esse jogo.   

 Para minha surpresa, a adolescência associada ao consumo não foi enunciada de 

forma a reverberar no grupo. O consumo atravessou outros enunciados, mas sem um elo 

forte entre eles. No segundo encontro, ao construírem as categorias e classificarem as fotos 

em seu interior, os adolescentes não incluíram o consumo entre as palavras que compunham 

a categoria “diversão’, que contemplava o seguinte agrupamento: Tecnologia, Bullying, 

Curtição, Sair–Divertir, Sociedade, Flertar, Namoro, Festas e Diversão. Ao ver as fotos, em 

que apareciam garotas se maquiando ou exibindo itens ligados à moda e adolescentes com 

aparelhos eletrônicos, questionei se o consumo também fazia parte desse agrupamento. 

Hermione respondeu que sim, justificando que “a adolescência é a fase em que são mais 

____________ 

41
 Marca de roupas norte-americana voltada ao público jovem. 
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consumistas”. No entanto, como dito, essa fala não teve eco, rarefez-se, e o consumo 

somente apareceu, no contexto da diversão, atravessando suas falas sobre idas ao shopping e 

uso das tecnologias. Outro enunciado ao qual também se entrelaçou foi o da adolescência 

como um período de busca da identidade. Ao se referirem aos agrupamentos de 

adolescentes por identificação, como por exemplo, os hipsters, os playboys e os 

“pirangueiros”, explicitaram que os grupos se diferenciavam pelo pertencimento a classes 

sociais diferentes e mostraram o quanto a composição do estilo de cada tribo passa pelo 

consumo de objetos como vestuário, calçados e acessórios. 

O discurso publicitário como produto da mídia é outro campo onde os atravessamentos 

discursivos emergem, evidenciando os jogos entre os diferentes enunciados que constituem a 

adolescência. De um modo geral, ao fim desse texto, percebe-se o quanto as discussões no 

grupo, em todos os seus momentos, estiveram marcadas por tais atravessamentos e ainda por 

outro que, da mesma forma, faz uma costura vertical em todos os assuntos discutidos: a 

própria experiência dos adolescentes da pesquisa. Estes atravessamentos, em articulação com 

os principais pontos analisados aqui, são aprofundados na conclusão deste estudo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A menos que modifiquemos a nossa maneira de pensar, não seremos capazes de 

resolver os problemas causados pela forma como nos acostumamos a ver o mundo 

(ALBERT EINSTEIN).        
 

Chegado esse momento, apresento as considerações finais sobre o trabalho investigativo e 

as análises já apresentadas anteriormente.   

Nesta pesquisa, busquei analisar e problematizar como um grupo de adolescentes de 

uma escola particular são subjetivados e constroem discursivamente significados sobre ser 

adolescente na contemporaneidade. Fui movida pelas inquietações oriundas de um trabalho 

anterior com adolescentes que pareciam conhecer apenas uma forma de viver a adolescência: a 

sua. No desejo de vê-los envolvidos com as questões coletivas, abertos para as trocas que a 

convivência com as diferenças pode promover, ignorei que essa abertura não nasce com o 

sujeito, mas precisa ser construída. No entanto, se estudavam em uma escola, com proposta 

diferenciada que convida à discussão, à reflexão e às mais variadas possibilidades de 

convivência, por que pareciam tão fechados? Ao abrir-me, eu pesquisadora, para analisar seu 

contexto, deparei-me com aspectos muitas vezes mencionados nesta dissertação: o amplo 

contato com as tecnologias e as mais variadas possibilidades de consumo, ao mesmo tempo em 

que as trocas com o outro são restritas. Restritas pela sua pouca mobilidade na cidade, pela 

cultura do medo tão propagada hoje nas grandes metrópoles, onde os habitantes cada vez mais 

se fecham em seus pequenos mundos de muros altos, e restritas também, muitas vezes, ao 

contato visual pela TV. Em momento seguinte, fui apresentada a outro dado de sua realidade: 

são adolescentes que não têm tempo! Ou cujo tempo é repartido e distribuído entre suas 

atividades pessoais. Então pensei: “já não se fazem mais adolescentes  como antigamente”. 

E lembrei do que havia lido em Kehl (2004): “[...] os adolescentes parecem conformados 

em fazer da luta pela cidadania mera afirmação dos direitos do consumidor” (p. 91). 

Para entrar em campo, precisei quebrar essas generalizações, então fui buscar suporte 

num filósofo que apregoa exatamente isso. A desconstrução dos apriorismos, a 

desnaturalização dos fatos, o questionamento das premissas universais. E assim parti para um 

novo grupo, uma nova proposta. A articulação entre discurso e modos de subjetivação 

anunciada por Foucault possibilitou a abertura para derrubar os apriorismos e considerar que 

cada sujeito é constituído no interior da teia de saberes–poderes instituída historicamente em 

seu contexto social. Considerar que os adolescentes são enredados pelos discursos sobre 
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adolescência na contemporaneidade significava mergulhar em tais discursos, desnaturalizá-

los, e, acima de tudo, no grupo de discussão, problematizá-los. 

Então vamos a elas, as problematizações. Ou ao que me permiti extrair delas para analisar 

e concluir essa experiência e abrir portas para novas desnaturalizações e quebras de apriorismos.  

Achei que seria simples alcançar os objetivos da pesquisa: explorar no grupo quais os 

discursos subjacentes às suas concepções sobre adolescência, possibilitar que percebessem e 

refletissem sobre as vontades de verdade que os sustentam e, assim que pudessem se 

posicionar, fazer deslocamentos discursivos com relação a tais concepções. No entanto, isso 

não foi fácil e atribuo a dois motivos.  

Primeiro, explorar as diferentes construções discursivas sobre adolescência e pensar 

sobre isso requeria sair de sua própria experiência, o que não pareceu simples para a maioria 

do grupo em muitos momentos. Não estou fazendo um julgamento dos motivos que 

sustentaram essa postura, mas a verdade é que, em geral, circulavam em falas que 

desembocavam nas suas experiências (ou de seu entorno) adolescentes.  

No relato de uma pesquisa com grupo de discussão em escola particular do Rio de 

Janeiro, com meninas entre 13 e 14 anos, Castro (2008) discorre sobre a dificuldade de as 

jovens do grupo falarem sobre o outro, ao mesmo tempo em que sinalizam o desejo de falar 

sobre si, de seus vínculos. Na leitura da equipe de pesquisadoras: “[...] a partir da discussão sobre 

seus vínculos na cidade, as jovens articularam outros vínculos que consideravam mais relevantes 

para discussão: vínculos com o outro (sexual) que levantavam dúvidas e temores” (p. 33).  

Relato semelhante é feito por Menezes, Arcoverde e Libardi (2008). Também discorrem 

e refletem sobre uma experiência de indisponibilidade de os jovens falarem (no grupo de 

discussão) da relação com os diferentes. E sobre a importância de o pesquisador ter atenção e 

sensibilidade ao fazer seus questionamentos e interpretações. Foi nesse cuidado que cheguei ao 

segundo motivo com relação à postura dos adolescentes no meu grupo de discussão. 

Percebi que, além de centrados na sua experiência, havia de fato uma dificuldade em 

identificar quais discursos estavam na base do que pensavam sobre adolescência. 

Reconheceram alguns, como o discurso da mídia, enquanto outros ficavam restritos também 

ao seu entorno: acreditavam que suas construções discursivas tinham influência dos pais, da 

escola ou da sua experiência mesmo. No entanto, indicavam aí que suas experiências também 

são enredadas pelos discursos, dando pistas de como são subjetivados pelas práticas de poder 

(que agregam o discursivo e o não-discursivo). Nessas pistas falam de si e do outro, 

constituem-se e constituem o outro. Mas como? Vejamos abaixo. 
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Os adolescentes sintetizaram a adolescência em quatro categorias: identidade, 

diversão, experiências do crescimento e “Pipi de Galinha”. Em todas operaram exclusões, 

classificações, ordenações, evidenciando os poderes que se propagam no interior dos 

discursos como também fora deles, produzindo e revelando o jogo de forças e o 

desnivelamento entre eles, mesmo que não percebessem isso.   

Tomemos inicialmente a categoria identidade. No interior do discurso psicológico, a 

temática dos lutos rarefez-se facilmente, não tendo eco entre eles. Não concordaram porque 

em sua construção da adolescência como diversão (ou “avacalhacão”) não há espaço para o 

sofrimento. Não posso afirmar quais discursos estão na base dessa concepção, mas arriscaria 

dizer que são os que definem a adolescência como a onda do momento, o lugar no qual todos 

desejam estar. O adolescente pobre trabalhador também é excluído do enunciado sobre os 

lutos, mas por outros motivos. É a sua condição social que determina a pouca disponibilidade 

para a elaboração das perdas da infância.  

No interior da mesma categoria, inserem a liberdade. No grupo, o enunciado da 

adolescência associada à liberdade atravessa muitos discursos e é sempre relativizado. No 

caso do adolescente pobre, a liberdade é agregada à sua condição social, especialmente em 

duas situações. A primeira quando ele circula nas ruas. É mais livre por ser mais 

“acostumado” aos riscos e perigos da cidade. A segunda nos casos de gravidez precoce. A 

adolescente pobre, para o grupo, é supostamente mais “poupada” dos julgamentos presentes 

nos grupos sociais mais favorecidos. O mergulho vertical nesse enunciado aponta respaldo no 

discurso da mídia. Os documentários da vida real expõem, exploram e naturalizam a gravidez 

da adolescente pobre, enquanto à rica cabem as histórias da ficção ou os relatos apaixonados 

das modelos e atrizes famosas como já ilustrado por Fischer (2001). 

A construção da identidade, definida no grupo como uma busca pelo outro a partir das 

afinidades, é algo que aproxima e ao mesmo tempo afasta adolescentes ricos e pobres. 

Aproxima na medida em que ambos engendram essa procura por agrupamentos com os quais se 

identifiquem, e distancia quando esse grupo se constitui segundo critérios socioeconômicos, o 

que acentua ainda mais as diferenças, conforme Castro et al. (2006). 

A segunda categoria, da diversão, maior emblema da adolescência deles, fez-se 

presente principalmente por meio do estilo de comunicação que construíram, incluindo as 

formas como se colocaram no grupo e na condução da câmera, e o teatro (do vídeo ficcional), 

onde materializaram como acontece a “avacalhação” no contexto da escola. Assim como 

trataram a busca pela identidade, reconheceram que todos os adolescentes buscam a diversão, 

mas nem todos têm direito a ela da mesma forma, já que o adolescente que trabalha, por 
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exemplo, segundo eles, tem menos tempo para se divertir. Não estou questionando o que 

disseram. Os enunciados propagados em campanhas contra o trabalho infantil destacam o 

quanto da infância e da adolescência se perde quando maiores responsabilidades chegam mais 

cedo. O que se operou no grupo foi a tentativa de desnaturalizar esse enunciado e, portanto, 

essa realidade enquanto prática, para que pudessem compreendê-la no contexto mais amplo de 

como se constituem as diferentes adolescências. 

A terceira categoria, intitulada “experiências do crescimento”, é ancorada no discurso 

biológico e, na visão do grupo, compartilhada por todos enquanto vivência adolescente, 

independente de condição social, raça ou credo. Mesmo que reconheçam que a adolescência 

não se restringe ao biológico, legitimam no discurso científico o regime de verdade já 

discutido por Foucault (2009a).  

Passeamos, portanto, no interior das categorias, por discursos que excluem o adolescente 

pobre, enquanto outros “disputam” por sua permanência a partir de determinados procedimentos e 

condições (tais como o discurso psicológico, com as restrições aos lutos), até chegarmos à última 

categoria, o “Pipi de Galinha”. Esta, ao contrário, tem como regra para inclusão em sua ordem 

discursiva exatamente os elementos da exclusão, ou seja, que não pertencem à adolescência dos 

membros do grupo, segundo eles próprios, como o trabalho e a condição de vida social mais 

precária. Bem controversa, pois foi uma categoria questionada durante todos os encontros, além de 

nomear a exclusão, o “Pipi de Galinha” foi ganhando outros significados no grupo, inseridos no que 

ele denominou como “avacalhação”, enunciado pelo qual, como já dito, os adolescentes da pesquisa 

se dizem enredados. Nesse sentido, a categoria agrega elementos de uma adolescência irreverente, 

que pratica bullying, contesta professores e que faz “bagunça” no interior de lojas.  

Em todo o percurso do grupo, o momento em que senti que mais se aproximaram da 

percepção das exclusões e diferenciações operadas no interior dos discursos e entre eles foi na 

análise do material midiático, quando assistiram aos trechos do programa Barra Pesada, em que 

discutimos sobre como o programa tratava a relação entre droga e risco. A fala de Eduardo “É 

mesmo, eu não tinha percebido...” sinaliza esse momento que eu esperava que tivesse 

acontecido antes. Embora não tenham dado sequência a essa análise, restringindo-se a alguns 

comentários e já voltando a falar do Dragão do Mar, senti que ali abriram uma janela para a 

possibilidade de engendrarem novos posicionamentos e percepções. O insight aconteceu no 

quinto encontro e achei que teria continuidade no sexto, onde também analisamos material 

midiático, mas isso não ocorreu. As exclusões engendradas nos discursos veiculados nos vídeos 

sobre gravidez na adolescência não foram percebidas por eles, que ainda agregaram, em sua 
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leitura, interpretações também excludentes, como por exemplo, as de que as adolescentes 

pobres engravidam mais, bem como são “menos julgadas” por seus atos.  

A partir dos aspectos aqui observados, muitos questionamentos vieram à tona com relação à 

postura dos adolescentes enquanto pesquisados e à minha enquanto pesquisadora: Será que estes 

adolescentes centrados neles mesmos, pouco abertos a pensar de outro modo e considerar outras 

possibilidades, estariam comunicando a respeito da fragilidade de seus laços, aspecto presente na 

cultura do imediato, como sugerido por Kehl (2004) e Oliveira (2006)? Será por isso que não 

conseguiram com facilidade analisar os discursos, não conheciam o ECA e não percebiam as 

diferenças tão evidentes nas construções da mídia? E quanto a mim, não poderia ter aprofundado a 

questão de suas percepções com relação ao adolescente pobre e as implicações dessas percepções 

para sua subjetivação, já que essa preocupação estava na origem das minhas inquietações lá atrás, 

ainda na experiência como professora de Formação Humana?  

Para a primeira pergunta não tenho resposta, mas quanto à segunda, sim. O tempo todo 

em que segui com o grupo tive vontade de explorar mais algumas dessas questões, mas a 

sensação era de que eles ainda estavam muito “distantes” da condição de operar esse 

aprofundamento. E, assim, continuei numa postura de espera vigilante, insistindo com os 

discursos, instigando para que novos insights aparecessem e eu pudesse explorá-los. Hoje 

reflito: será que eu também limitei meu olhar? Será que estive distante de vê-los para além 

dos estereótipos que enunciam o adolescente de classe média urbana? 

Meu distanciamento, distanciamento deles. Estas talvez sejam as maiores lacunas desse 

trabalho. Para mim, enquanto pesquisadora, produziu-se uma nova inquietação, o que me anima 

para posteriores explorações. No entanto, além da possibilidade de dar prosseguimento à pesquisa 

partindo desse ponto, seja por mim ou por outros pesquisadores, creio que a melhor contribuição 

dessa leitura sobre os “distanciamentos” ficará para a própria escola. Desde o início, uma de minhas 

intenções era contribuir para o trabalho pedagógico a partir das análises e reflexões no interior da 

pesquisa com esse público, estes adolescentes. Não posso generalizar, afirmando que obtive um 

recorte de como pensam ou são subjetivados os adolescentes mais favorecidos socialmente, nem era 

esta a intenção do trabalho, mas posso traduzir para a escola as pistas que obtive com esse pequeno 

grupo e contribuir para que algumas lacunas, no próprio trabalho pedagógico, possam ser 

analisadas, problematizadas e supridas, afinal, a escola é grande espaço de subjetivação.   

Da mesma forma, não tenho dúvidas de que o grupo de discussão se constituiu como 

um espaço de subjetivação, onde os adolescentes operaram como agentes de mudança mesmo 

que em pequenas brechas ou janelas. Como afirma Fischer (2002b):   
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Modos de existência, aprendidos nas mais diferentes dinâmicas de poder e saber, 

jamais são totalmente compactos e definitivos; pelo contrário, sempre há neles 

interstícios, fendas, possibilidades éticas e estéticas não pensadas pelos saberes e 

poderes em jogo (p. 154). 

 

Ao construírem no grupo uma narrativa de si – seja pelas falas, pelo vídeo ficcional, 

pelas brincadeiras, ou condução da câmera, os adolescentes mostraram como são subjetivados 

pelas práticas discursivas e não discursivas sobre adolescência, revelando também as brechas 

e as possibilidades de resistência a essas práticas. Segundo Oliveira (2006), há muitas 

possibilidades de produzir e mostrar resistência. A “avacalhação” talvez tenha sido a forma 

mais legítima de mostrarem que não estavam mesmo entendendo nada dessa história de 

discursos. Se o grupo funciona como um dispositivo, é ao mesmo tempo um espaço de 

subjetivação, onde se luta contra a objetivação do sujeito. 

Finalmente, concluo este estudo retomando a epígrafe de Einstein que abre esse tópico. Se 

estávamos todos um tanto presos às maneiras de pensar que os discursos nos ensinam, estávamos 

também “condenados” a escapar delas, pois a resistência é o contraponto do poder. Não terei acesso 

aos desdobramentos no caminhar desses adolescentes com relação à sua condição de problematizar 

e desnaturalizar sua forma de pensar, mas posso dizer que a fenda foi aberta em mim e neles. E se os 

desdobramentos puderem levar a novas ações, novas pesquisas, novos sujeitos, e esta é uma das 

minhas novas formas de pensar, considero que o trabalho teve êxito.  
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APÊNDICE A — TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

PARA MENORES DE IDADE 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

CURSO DE MESTRADO EM PSICOLOGIA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA MENORES DE IDADE 

 

 

Pesquisa de mestrado: “Eu, adolescente, mas, e o outro, diferente? Uma análise dos 

atravessamentos e produções discursivas dos adolescentes de uma escola particular de 

Fortaleza sobre adolescência.” 

Pesquisadora: Luciana Queiroz Fontenele (Psicóloga e aluna do Mestrado em Psicologia da 

Universidade Federal do Ceará).  

Orientadora da pesquisa: Profa. Dra. Luciana Lobo Miranda (Psicóloga e professora do 

Mestrado em Psicologia da Universidade Federal do Ceará). 

 

 

Caro responsável pelo estudante.  

 

Eu, Luciana Queiroz Fontenele gostaria de obter a sua autorização para que seu(sua) 

filho(a) participe como voluntário(a) de uma pesquisa, que tem como objetivo principal investigar 

e problematizar como os adolescentes de uma escola particular de Fortaleza constroem 

significados sobre ser adolescente nos dias atuais. Em outras palavras, o que eles pensam a 
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respeito dos discursos sobre adolescência produzidos na contemporaneidade e como se 

reconhecem e reconhecem os outros (adolescentes) no interior de tais discursos (ex.: discurso 

jurídico, biológico, psicológico, publicitário, dentre outros).  

O interesse em desenvolver esta pesquisa surgiu a partir de minhas observações e 

reflexões no interior das aulas de Formação Humana no período em que lecionei a 

disciplina (2005 a 2009).  

O convite é dirigido aos alunos do 8º e 9º anos. A participação de seu(sua) filho(a) 

será através da inserção e colaboração em grupo de discussão planejado como um Núcleo de 

Interesse, intitulado Videografando Adolescências. Os encontros acontecerão, portanto, na 

própria escola, nos horários das aulas do Núcleo de Interesse (às terças-feiras, das 11h10min 

às 12h) e apenas no primeiro bimestre.  

Os encontros serão gravados em áudio e em vídeo. No entanto, todas as informações 

coletadas são estritamente confidenciais. As gravações e os relatos de pesquisa servirão para a 

construção de um Diário de Campo, que será utilizado apenas para fins acadêmicos e não 

lucrativos. O nome da escola (Colégio Sapiens) será preservado, não sendo mencionado no texto 

da dissertação. Ao fim dos encontros, será feita uma devolutiva para a escola, na qual também 

serão preservadas as informações relativas aos participantes individualmente. Minha intenção é 

que a devolutiva aos profissionais da escola sobre esta pesquisa possa ser útil para o trabalho 

pedagógico com os próprios adolescentes–alunos da escola.  

Ao longo dos encontros, serão realizadas oficinas, nas quais os adolescentes poderão 

se expressar, em um processo de produção e circulação de discursos. Tais oficinas serão 

planejadas com a utilização de técnicas diferenciadas, como: análise de material discursivo 

(impresso ou em vídeo), discussões coletivas, registro fotográfico, produção de vídeo. Tais 

propostas seguem um roteiro prévio que poderá ser alterado de acordo com a demanda do 

grupo. O vídeo produzido como uma das tarefas do grupo e produto final do Núcleo de 

Interesse será uma criação ficcional, sendo, portanto, o único material que poderá ser 

encaminhado à divulgação pelo próprio grupo, se os participantes assim o desejarem.  

Você, responsável e/ou o(a) seu(sua) filho(a), terão a liberdade de se recusar a participar e 

podem, ainda, se recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer 

prejuízo para ambos. Nesse caso, o aluno continua vinculado ao Núcleo de Interesse, mas 

se desliga da pesquisa. Sempre que quiser, vocês podem pedir informações sobre a pesquisa 

para a pesquisadora Luciana Queiroz Fontenele (telefone: 85-9924-4567 ou e-mail: 

lucianaqf@yahoo.com.br), a professora orientadora Profa. Dra. Luciana Lobo Miranda (telefone 

mailto:lucianaqf@yahoo.com.br
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85-9994-5466 ou e-mail: lobo.lu@uol.com.br), ou para o Comitê de Ética em Pesquisa 

(COMEPE – UFC: 85-3366-8344. Rua Coronel Nunes de Melo, 1127 – Rodolfo Teófilo).  

A participação nesta pesquisa não traz complicações legais nem envolve nenhum tipo 

de pagamento. Os procedimentos utilizados nesta pesquisa obedecem aos critérios da Ética na 

Pesquisa com Seres Humanos, conforme Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

Nenhum dos procedimentos utilizados oferece riscos à dignidade dos participantes. Para 

maiores informações sobre essas questões, o(a) senhor(a) também pode entrar em contato com 

o COMEPE (Comitê de Ética em Pesquisa) através do telefone 85-3366-8344. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para que 

seu(sua) filho(a) possa participar desta pesquisa. Portanto, preencha os itens que seguem. 

 

 

 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Tendo em vista o que foi apresentado acima, eu, _____________________________________ 

(nome do responsável), RG ______________________, de forma livre e esclarecida, manifesto 

minha autorização para que _________________________________________________ 

(nome do(a) adolescente) possa participar como voluntário(a) da pesquisa. E declaro ainda 

estar recebendo uma cópia assinada deste termo. 

 

Fortaleza, ____ / ____ / 2013                 __________________________________________ 

                                                                                Assinatura do responsável  

      

 

________________________________                   _________________________________ 

   Luciana Queiroz Fontenele                                                                         Luciana Lobo Miranda            
(pesquisadora)                                                                                           (orientadora) 

Aluna do Mestrado em Psicologia da UFC          Professora do Mestrado em Psicologia da UFC 

 

_______________________________      ___/___/2013.    _____________________________ 

      Nome do profissional que aplicou o TCLE     Data                                     Assinatura 

mailto:lobo.lu@uol.com.br
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ANEXO A — PARECER FAVORÁVEL DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
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ANEXO B — FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO NO NÚCLEO DE INTERESSE (NI)  

 

 

Prezado(a) aluno(a).  

 

 

Gostaríamos de apresentar o formato dos Núcleos de Interesse de 2013. 

 

 Todos os NIs, com exceção do Teatro, serão em formato de mini-cursos com 

duração de 8h/aula cada um (a finalização dos cursos não necessariamente coincidirá 

com o final da etapa letiva). O NI de Teatro será anual. 

 As turmas de NI serão ofertadas separadamente para grupos de 6º / 7º ano e 8º 

/ 9º ano. Haverá exceção apenas para os NIs de Teatro e Rádio X, que terão alunos das 

quatro séries num mesmo grupo. 

 Nem todos os NIs serão ofertados para todos os segmentos em cada etapa. 

 O NI Videografando Adolescências faz parte de um projeto de pesquisa do 

Mestrado em Psicologia da UFC, realizado pela psicóloga Luciana Queiroz. Para 

atender aos critérios dessa pesquisa, o NI será ofertado apenas na primeira etapa e será 

exclusivo para as turmas de 8º e 9º anos. Os pais dos alunos inscritos, após a 

confirmação de vaga (15 vagas disponíveis), deverão assinar um termo de 

consentimento para que o(a) filho(a) participe da pesquisa, conforme exigência da 

Universidade Federal do Ceará. 

 No ato da inscrição do NI, cada aluno deverá ler atentamente a lista dos cursos 

ofertados e escolher seis, por ordem de preferência (numerar de 1 a 6, sendo 1 para o 

de maior interesse, 2 para a segunda opção e assim sucessivamente). Dos seis cursos, a 

equipe da escola selecionará quatro e definirá a ordem em que esses acontecerão 

para cada aluno.  

Caso o aluno escolha o NI Teatro, deverá marcar um “x” indicando que essa será a sua 

primeira opção. Em seguida, deverá preencher o item referente à escolha de outros 

NIs, pois será necessário utilizá-la caso a procura pelo Teatro seja maior que a oferta e 

o pedido de vaga não possa ser atendido.  

 Na distribuição das vagas dos NIs procuraremos considerar os seguintes 

critérios: ordem de entrega das fichas de inscrição, alunos de diferentes turmas da 

escola em cada curso. No caso específico do Teatro, além dos critérios acima 

definidos, as vagas serão distribuídas preferencialmente para os alunos que já 

pertenciam aos grupos de formação em 2012 e que tiveram uma participação e 

envolvimento satisfatório no mesmo. 

 Não serão permitidas trocas no início de cada NI, portanto é importante que 

cada aluno considere as informações passadas na apresentação dos cursos, feitas pelos 

professores, a fim de fazer a sua escolha. 

 

 

 

 
 Contamos com sua colaboração escolhendo de forma bem cuidadosa os NIs que participará. 

 

Qualquer dúvida nos procure para podermos esclarecê-la. 

Equipe do Colégio X. 
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ANEXO C — AGRUPAMENTOS DE PALAVRAS E IMAGENS (CATEGORIAS) 

SOBRE ADOLESCÊNCIA 

 

 

 
 

FIGURA 1: Categoria Diversão.  
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FIGURA 2: Categoria Identidade.  
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FIGURA 3: Categoria Responsabilidade.  
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FIGURA 4: Categoria Experiências do Crescimento.  
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FIGURA 5: Categoria Pipi de Galinha.  
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ANEXO D — ENUNCIADOS SOBRE ADOLESCÊNCIA CIRCUNSCRITOS NOS 

DISCURSOS BIOLÓGICO, PSICOLÓGICO E JURÍDICO 

 

 

DISCURSO BIOLÓGICO 

Adolescência: época de muitas transformações.  

 

Definição: o que é adolescência.  

   Adolescência é uma etapa intermediária do desenvolvimento humano, entre a infância e 

a fase adulta. Este período é marcado por diversas transformações corporais, 

hormonais e até mesmo comportamentais. Não se pode definir com exatidão o início 

e fim da adolescência (ela varia de pessoa para pessoa), porém, na maioria dos 

indivíduos, ela ocorre entre os 10 e 20 anos de idade (período definido pela OMS – 

Organização Mundial da Saúde). 

Adolescência e puberdade.  

   Muitas pessoas confundem adolescência com puberdade. A puberdade é a fase inicial da 

adolescência, caracterizada pelas transformações físicas e biológicas no corpo dos 

meninos e meninas. É durante a puberdade (entre 10 e 13 anos entre as meninas e 12 e 

14 entre os meninos) que ocorre o desenvolvimento dos órgãos sexuais. Estes ficam 

preparados para a reprodução. 

Hormônios e comportamento.  

   Durante a adolescência ocorrem significativas mudanças hormonais no corpo. Além de 

favorecer o aparecimento de acnes, estes hormônios acabam influenciando diretamente 

no comportamento dos adolescentes. Nesta fase, os adolescentes podem variar muito e 

rapidamente em relação ao humor e comportamento. Agressividade, tristeza, felicidade, 

agitação, preguiça, são comuns entre muitos adolescentes neste período. 

   Por se tratar de uma fase difícil para os adolescentes, é importante que haja compreensão 

por parte de pais, professores e outros adultos. O acompanhamento e o diálogo neste 

período são fundamentais. Em casos de mudanças severas, comportamentais ou biológicas, 

é importante o acompanhamento de um médico ou psicólogo. 

 

Postado por Ramiro às 19h35min: <http://ramirobiologia.blogspot.com.br/2011/06/adolescencia-epoca-de-muitas.html>. 

Acesso em: 05 fev. 2013. 
 

 

 

 

DISCURSO PSICOLÓGICO 

 

Resumo do livro Adolescência normal 

ADOLESCÊNCIA NORMAL 

Arminda Aberastury foi pioneira no estudo da psicanálise de crianças e adolescentes na América 

Latina. A autora dedicou grande parte do seu trabalho ao aprofundamento da problemática da 

adolescência. Para ela, “a adolescência é um momento crucial na vida do homem e constitui a 

etapa decisiva de um processo de desprendimento. Este processo atravessa três momentos 

http://ramirobiologia.blogspot.com.br/2011/06/
http://ramirobiologia.blogspot.com.br/2011/06/
http://ramirobiologia.blogspot.com.br/2011/06/adolescencia-epoca-de-muitas.html
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fundamentais: o primeiro é o nascimento, o segundo surge ao final do primeiro ano com a 

eclosão da genitalidade, a dentição, a linguagem, a posição de pé e a marcha; o terceiro 

momento aparece na adolescência” (1990, p. 15).  

 Além das mudanças corporais que marcam esse período, a autora destaca as mudanças 

psicológicas, ambas levando a uma nova relação do adolescente com os pais e com o mundo. 

Essa etapa é marcada por três tipos de luto: do corpo de criança, pela identidade infantil e pela 

relação com os pais da infância.  

 Apresento a seguir algumas das principais características comuns da adolescência 

retiradas do livro Adolescência normal: um enfoque psicanalítico, escrito por Arminda 

Aberastury e Maurício Knobel. 

 
<http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Resumo-Do-Livro-Adolesc%C3%AAncia-Normal/377195.html>. 

Acesso em: 05 fev. 2013. 
 

 
 

DISCURSO JURÍDICO 

  

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Livro I – Parte Geral 

Título I – Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1º – Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 

 

Art. 2º – Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de 

idade, incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto 

às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade. 

 

Art. 3º – A criança e o adolescente, gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por 

lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 

dignidade. 

Art. 4º – É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

[...]. 

  

<http://www.promenino.org.br/Gloss%C3%A1rios/EntendendooECA/tabid/128/promenino/Ferramenta

s/Conteudo/tabid/77/ConteudoId/f21219e5-5dfe-4e5b-b99a-56f91288bae1/Default.aspx#Tit2Fundamentais>. 

Acesso em: 12 fev. 2013. 

http://www.promenino.org.br/Glossários/EntendendooECA/tabid/128/promenino/Ferramentas/Conteudo/tabid/77/ConteudoId/f21219e5-5dfe-4e5b-b99a-56f91288bae1/Default.aspx#Tit2Fundamentais
http://www.promenino.org.br/Glossários/EntendendooECA/tabid/128/promenino/Ferramentas/Conteudo/tabid/77/ConteudoId/f21219e5-5dfe-4e5b-b99a-56f91288bae1/Default.aspx#Tit2Fundamentais

