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Pra eu amadurecer sem ter com quem me rebelar 
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RESUMO 

 

Sabemos que o estereótipo da adolescência como uma idade conturbada, marcada pela 
rebeldia e instabilidade emocional, como proposta no início do século passado, ainda 
circula pela sociedade, e configura, de certa forma, as caracterizações ainda presentes 
nos estudos contemporâneos sobre essa etapa da vida. Entendendo o rural como um 
contexto social e econômico distinto e que guarda em si uma grande diversidade interna, 
e partindo do pressuposto que a realidade na qual estamos inseridos influencia a 
construção da nossa subjetividade, nos questionamos como adolescentes de zona rural 
vivem essa fase da vida que ainda insiste em ser percebida como universal. Desse modo, 
desenvolvemos pesquisa cujo objetivo geral foi analisar as construções discursivas 
sobre a adolescência realizadas por adolescentes do meio rural pernambucano, 
objetivando, especificamente, identificar e analisar a mobilização de termos, definições, 
descrições e teorias sobre a adolescência nesses discursos. Para tanto, escolhemos 
trabalhar com adolescentes da zona rural do referido estado, realizando entrevistas 
semi-estruturadas com quatorze (14) adolescentes residentes na zona rural do 
município de Santa Terezinha, localizado no Alto Sertão do Pajeú (PE). Desses, sete (07) 
eram do sexo feminino e sete (07) do sexo masculino, com idades que variaram entre 
treze (13) e dezoito (18) anos. Norteamo-nos, neste trabalho, pela perspectiva teórico-
metodológica da Psicologia Social Discursiva, na qual a linguagem não é considerada 
apenas como um instrumento de comunicação, mas sim como profundamente implicada 
nos processos de pensar e raciocinar. Pudemos observar que nos discursos dos 
entrevistados o fenômeno da adolescência está associado à idéia de passagem, de 
estágio e de período de maturação. Expressões como “período de transformaç~o”, de 
“transiç~o” e de “preparaç~o para vida adulta” aparecem quando descrevem a 
adolescência. É significada ainda como um tempo de intenso aprendizado, quando não 
são mais crianças, mas ainda não têm condições de assumir plenamente as 
responsabilidades de um adulto. Há também a imagem da adolescência como uma idade 
conturbada, marcada por uma rebeldia e instabilidade emocional, por uma série de lutos 
e conflitos internos. Veiculam a imagem do adolescente, por sua vez, bastante vinculada 
à agressividade, à rebeldia, à irresponsabilidade, à impulsividade, como também à 
inconsequência. De modo geral, quando a descrição da adolescência se aproximava mais 
de um ideal de adolescente, aquele que está em processo de formação, que é 
responsável, que respeita os pais e se dedica aos estudos e à formação profissional, eles 
se posicionavam de maneira a se aproximar desse ideal, enquanto que, por outro lado, 
quando a descrição remetia a uma imagem de adolescente associada àquele estereótipo 
do “aborrecente”, eles tendiam a se afastar. Há, portanto, nos discursos dos 
entrevistados, uma clara tentativa de construir imagens de si próprios que se distanciam 
dessa representação do adolescente com conflitos em sua relação consigo mesmo e com 
o social. Diante do exposto, podemos concluir que é evidente a reprodução das 
concepções sobre adolescência produzidas principalmente pelo discurso da psicologia 
do desenvolvimento e que se encontram disseminadas pelo cotidiano, bem como do 
estereótipo de adolescência que continua a caracterizá-la como a idade das “crises”.  

 

PALAVRAS-CHAVE – adolescência; adolescente da zona rural; psicologia social 

discursiva; análise de discurso  



 
 

ABSTRACT 

 

It is known that the stereotype of adolescence as a troubled age, marked by rebellion 
and emotional instability, as proposed in the beginning of the last century, is still true for 
the modern society, and sets somehow, the characterizations still present in 
contemporary studies of this stage of life. Thus, we developed a research whose main 
goal was to examine the discursive constructions about the teenage stage of life of 
adolescents in rural areas of Pernambuco, aiming specifically at identifying and 
analyzing the mobilization of terms, definitions, descriptions and theories about 
adolescence in these discourses. Therefore, we chose to work with adolescents in a rural 
area of the state of Pernambuco, performing semi-structured interviews with fourteen 
(14) adolescents living in the rural area of Santa Terezinha, located in the dry lands of 
the Pajeú region. Of these, seven (07) were female and seven (07) male, with ages 
ranging from thirteen (13) to eighteen (18) years old. Thus, understanding the rural as a 
particular social and economic context and that holds a great internal diversity, and 
assuming that the reality in which we operate influences the construction of our 
subjectivity, we ask ourselves how these adolescents experience this life stage, which is 
still being perceived as universal. This work was guided by the theoretical-
methodological perspective of the Discursive Social Psychology, in which the language is 
not considered only as a communication tool, but as deeply drawn in the processes of 
thinking and reasoning. In the interviewees’ speeches, the phenomenon of adolescence 
is associated with the idea of passage; of stage and of maturation period. Expressions 
such as "change period", "transition" and "preparation for adulthood" appear when 
describing adolescence. It would therefore be a time of intense learning, when they are 
children any more, but still are unable to fully take on the responsibilities of an adult. 
There is also the image of adolescence as a troubled age, marked by rebellion and 
emotional instability, also by a series of losses and internal conflicts. The image of the 
adolescent is subsequently conveyed linked to aggressiveness, rebellion, 
irresponsibility, impulsivity, but also to inconsistence. In general, when the description 
of adolescence was closer to the ideal of an adolescent who is undergoing a stage of 
development, who is responsible, respectful towards the parents and is dedicated to 
education and vocational development, they positioned themselves so as to approach to 
this ideal, while, on the other hand, when the description was linked to an adolescent 
image associated with that stereotypical of a “trouble”, they tended to place themselves 
away. There was found in the interviewees’ speeches, a clear attempt to construct 
images of themselves that diverge from the representation of adolescent with conflicts 
in their relationship with themselves and with the social environment. It is made clear 
the reproduction of ideas about adolescence produced primarily by the discourse of 
developmental psychology and which are widespread in our daily lives.  

KEY WORDS - adolescence, rural area adolescent, discursive social psychology, 
discourse analysis 

 



 
 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

 

Nosso objetivo neste trabalho é analisar as construções discursivas sobre a 

adolescência realizadas por adolescentes do meio rural pernambucano, buscando, 

especificamente, identificar e analisar a mobilização de termos, definições, descrições e 

teorias sobre a adolescência nesses discursos.  

Trata-se de uma investigação que tem por referência teórico-metodológica a 

perspectiva da Psicologia Social Discursiva, abordagem inicialmente estruturada pelos 

psicólogos sociais britânicos Jonathan Potter e Margareth Whetherel (1992), e que 

enfatiza o papel da linguagem na produção e reprodução de realidades sociais e 

psíquicas. Os referidos autores foram os primeiros a escrever sobre a aplicação da 

análise de discurso dentro do campo da psicologia social, trazendo, dessa forma, grande 

contribuição para uma melhor compreensão da vida e interação sociais através do 

estudo dos textos sociais, dos discursos e da interação discursiva. Nossa pesquisa situa-

se, desse modo, no âmbito dos estudos do discurso como linguagem falada ou textual. 

Nessa perspectiva, a linguagem não é considerada apenas como um instrumento 

de comunicação, mas sim como profundamente implicada nos processos de pensar e 

raciocinar. E não apenas de modo figurativo, conceitual, mas como um instrumento para 

a ação. A linguagem é uma prática social, como na perspectiva bakhtiniana, e está 

situada num contexto histórico-ideológico. Nesse sentido, é válido considerar que os 

sentidos dos discursos são dependentes de seus usos em determinados contextos ou 

situações.  

Compreendemos que a adolescência, como fenômeno social e psicológico, passou 

a ser incorporado culturalmente como determinado modo de vida de uma faixa etária 

específica. Foco de interesse de estudos desenvolvidos já a mais de um século, a 

adolescência foi sendo conceituada e registrada em teorias que descrevem suas 
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características, e que foram se tornando normas de conduta esperadas pelos pais e pela 

sociedade. Por meio da literatura, das relações sociais, dos meios de comunicação e 

também das teorias psicológicas, modelos de adolescência foram sendo construídos, aos 

quais os próprios adolescentes não apenas se submetem e reproduzem, mas 

transformam e reestruturam nos seus espaços de interação, produzindo novos sentidos. 

Ainda que vários estudos venham constatando diferentes maneiras de passar 

pela adolescência, em diferentes meios culturais, ela ainda é significada como um 

período de "tempestade e tormenta", da mesma forma que foi delineada por Stanley Hall 

em 1904. A representação do adolescente como aquele que apresenta comportamentos 

instáveis, apresentando conflitos intensos em relação consigo e com o social, com 

frequentes crises de identidade, está presente na cultura, nas práticas sociais e nas 

nossas relações interpessoais. 

Partimos do pressuposto segundo o qual a realidade na qual estamos inseridos 

contribui para a construção da nossa subjetividade e do nosso modo de ser no mundo. 

Compreendendo o rural como um contexto social diferenciado, nos perguntamos como 

os adolescentes da zona rural significam esse período da vida que ainda é percebido 

como universal? Como a adolescência se apresenta nos seus discursos? Que significados 

constroem do ser adolescente? Como se posicionam com relação aos vários discursos 

sobre adolescência que circulam pelas nossas relações sociais? 

Desse modo, considerando as especificidades do processo de adolescência, 

realizamos pesquisa com o intuito de investigar como os próprios adolescentes dão 

sentido a esse fenômeno, e como esse sentido está presente nas descrições e definições 

da adolescência e do adolescente elaboradas pelos entrevistados. 

Autores têm alertado sobre a invisibilidade que atinge a população rural como 

um todo, “tantas vezes negada, desconhecida e relegada, como se o meio rural tivesse 

deixado de existir e os seus habitantes tivessem se diluído completamente no modo de 

vida urbano” (WANDERLEY, 2006, p. 11). John Durston (2001), antropólogo social da 

CEPAL (Centro de Estudos e Planejamento da América Latina) e um dos mais 

importantes estudiosos da juventude rural na América Latina, refere-se também à 

"invisibilidade" da juventude rural, reforçada por instituições e programas voltados para 

a pobreza da população rural que pouco se propõem a trabalhar com os problemas 

característicos dos jovens do campo. 
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Não obstante, a preferência pelo urbano se faz presente também nos estudos da 

Psicologia Social. Para Albuquerque (2002), apesar dos psicólogos sociais praticarem 

uma psicologia aplicada ao Brasil e ao brasileiro, com sua cultura, sutilezas e nuanças 

próprias, continuamos a realizar uma psicologia preferencialmente urbana. Dentre as 

possíveis razões para o desinteresse em relação ao rural, o autor enumera algumas de 

origem econômica. Segundo ele, as mudanças e as crises recentes do mundo rural 

agravam a situação de falta de perspectivas para os que vivem da agricultura. A 

“contribuiç~o do ambiente rural para com o PIB (Produto Interno Bruto) tem decrescido 

ao longo dos últimos anos”, consequência de um “país que optou por um modelo de 

desenvolvimento agrário através do financiamento e incentivo à agricultura de larga 

escala, em detrimento da agricultura familiar” (ALBUQUERQUE, op. cit. p. 3). 

A vida familiar é um das dimensões centrais dos jovens rurais, da mesma forma 

que o é para todos os jovens brasileiros. Como sabemos, quando se trata de pequenos 

agricultores, as famílias se constituem, também, como uma unidade de produção. A 

precariedade das condições de vida e de trabalho, da qual resulta a grande 

complexidade do sistema de atividades adotado pelas famílias, exige o envolvimento do 

conjunto familiar, sobretudo, no esforço comum de trabalho. A família, nesse contexto, 

reveste-se de uma relação de solidariedade, que faz com que seus membros estejam 

comprometidos com a realização de objetivos comuns, determinados principalmente 

com o intuito da constituição e reprodução do patrimônio familiar, definidos sob a 

autoridade paterna, que comanda a divisão interna do trabalho (WANDERLEY, op. cit.).  

Nesse cenário, considerando que os adolescentes da zona rural vivem a condição 

camponesa de suas próprias famílias, com todas as implicações daí decorrentes, nos 

perguntamos quais sentidos de família poderiam emergir de suas falas? Que discursos 

mobilizam a respeito do seu lugar dentro da família? Ou a respeito do lugar da família 

para eles? 

Por outro lado, o trabalho familiar tem sido apontado como uma das principais 

razões da saída precoce dos adolescentes do processo de escolarização. Estes 

abandonam muito cedo seus estudos, apesar de ser considerado como um dos principais 

caminhos para a melhoria de sua vida e de preparação para o futuro. Isso nos faz 

indagar: quais os repertórios discursivos usados pelo adolescente do meio rural quando 

fala sobre a sua inserção no mundo do trabalho? As dificuldades citadas acima estão 

presentes nos seus discursos? Se estão, como se apresentam? E sobre a escola e o 



15 
 

processo de escolarização? O que teriam a dizer? Quais os sentidos que se evidenciam 

sobre esses aspectos? 

Pensamos que todas essas questões supracitadas, são reflexos de nossa busca por 

compreender o adolescente do campo como um ator social, produto de uma dinâmica de 

papéis que se interligam, e da qual emerge um agente multifacetário. 

Portanto, realizamos entrevistas semi-estruturadas durante os meses de abril, 

maio e junho 2009, com quatorze (14) adolescentes residentes na zona rural do 

município de Santa Terezinha, localizado no Alto Sertão do Estado de Pernambuco. Nas 

entrevistas, esses adolescentes foram solicitados a falar sobre o seu cotidiano, 

descrevendo um pouco as atividades que executavam nas pequenas propriedades rurais 

que residiam, e ainda sobre temas como a adolescência, o adolescente, o trabalho, a 

escola e a família.  

 

 

1.1 Dos capítulos da dissertação 

 

Apresentamos, portanto, o trabalho realizado a partir dessas questões, iniciando 

com este capítulo que introduz a problemática da pesquisa, explicitando os objetivos 

que nortearam nossa prática de investigação, e ainda uma rápida contextualização dos 

pressupostos teóricos por nós adotados.   

No segundo capítulo, A Adolescência, fazemos uma revisão da literatura 

especializada sobre esse tema, ressaltando as vertentes da psicologia que construíram 

discursivamente a adolescência a partir de conceitos naturalizantes e universalizantes. 

Abordamos também a Moratória Social, conceito recorrente na literatura sobre o 

adolescente; em seguida, uma perspectiva da adolescência como Construção Social; a 

relação entre a Adolescência e a mídia; apresentamos ainda Novas Pesquisas sendo 

realizadas com diferentes perspectivas acerca do adolescente e, por fim, discutimos 

sobre o Adolescente da zona rural. 

No capítulo três, introduzimos a Abordagem Teórico-Metodológica na qual nos 

referendamos para realizar a nossa discussão dos sentidos atribuídos a adolescência 

pelos entrevistados, o Construcionismo Social, inclusive sua relação com a Psicologia, 

além da Psicologia Social Discursiva, descrevendo seus fundamentos e conceitos 

principais.  
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O quarto capítulo, a Metodologia, diz respeito ao percurso metodológico adotado 

por nós, no qual caracterizamos a cidade onde realizamos a pesquisa, os adolescentes 

que entrevistamos e os procedimentos analíticos que utilizamos no trabalho com as 

entrevistas. 

O quinto capítulo, Representações: Definindo e Descrevendo a Adolescência 

e o Adolescente, é o primeiro capítulo analítico e é onde analisamos e discutimos as 

definições e descrições sobre a adolescência e o adolescente elaboradas pelos 

entrevistados. Aqui, o texto mostrará as categorias a partir das quais eles representaram 

a adolescência e o adolescente.  

No sexto capítulo, Teorias sobre a Adolescência e o Adolescente, nosso foco 

está sobre as teorias que os adolescentes participantes elaboraram a fim de explicar a 

adolescência e os comportamentos dos adolescentes. 

O sétimo capítulo, Posicionamentos, é onde discutimos os posicionamentos 

identitários que adotaram nos seus discursos. As nossas análises dos jogos de 

posicionamentos se detêm sobre a maneira como os entrevistados se colocam frente às 

definições e descrições de adolescência que elaboraram. 

O oitavo e último capítulo de análise, Trabalho, Escola e Família, trata das 

análises sobre as construções discursivas acerca do trabalho, da escola e da família que 

foram construídas durante as entrevistas, pois entendemos que, falando sobre o 

trabalho, a escola e a família, eles não só revelaram os valores e normas que estão 

presentes no seu meio sócio-cultural, como também se posicionaram em relação a esses 

valores e normas.  

E, por fim, fazemos as nossas Considerações finais. 



 
 

A adolescência é o prisma pelo qual os adultos olham  

os adolescentes e pelo qual os próprios adolescentes se contemplam.  

Ela é uma das formações culturais mais poderosas de nossa época. 

(Calligaris, 2000) 

 

 

 

 

2. A ADOLESCÊNCIA  

 

 

O termo adolescência procede de duas origens etimológicas. Do latim, ele vem de 

ad (a, para) e olescer (crescer), denotando a condição ou processo de crescimento, ou 

seja, um indivíduo apto a crescer. Por outro lado, adolescência também deriva de 

adolescer, origem da palavra adoecer. Assim, adolescente, do latim adolescere, significa 

ainda adoecer, enfermar. 

A adolescência compreenderia, dessa forma, as aptidões para crescer, tanto no 

sentido físico quanto no psíquico, como também uma aptidão para adoecer, mas em 

termos de conflitos de ordem emocional, com as transformações biológicas e mentais 

pelas quais passa o corpo infantil no seu processo de maturação em direção à fase adulta 

(OUTERAL, 1994). 

Nesse sentido, a adolescência se apresentaria, inicialmente, como um fenômeno 

com referências físicas e biológicas, ligado à idade, portanto, natural e universal, não 

sendo mais que um estágio, ou uma transição, a caminho da idade adulta. Para tanto, 

seria adotado um critério cronológico como seu principal demarcador. 

Estudos mais recentes têm observado, no entanto, que o desenvolvimento do 

adolescente não se restringe às alterações que acontecem na esfera fisiológica, mas 

envolve também mudanças de papéis, ideias e atitudes. Esses estudos têm advogado que 

se desloque a ênfase do substrato biológico da adolescência para os múltiplos processos 

de sua construção, histórica, cultural e socialmente determinados. 

A própria ideia de idade é um conceito histórico-cultural. De acordo com Anita 

Neri (1991, p. 18) “as ‘idades do homem’ s~o puras invenções sociais: o conceito de 

infância emergiu nos séculos XVIII e XIX, o de adolescência em fins do século XIX e o de 

juventude h| 20 ou 25 anos atr|s”. 
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Philippe Ariès (1981), ainda no início da década de 1970, já levantava a discussão 

acerca da ideia da cronologização da vida. O autor afirma que ainda podemos encontrar 

lugares nos quais a noção de idade é vaga, obscura ou mesmo inexistente, como certas 

tribos que habitam a savana africana. A preocupação em datar, metrificar, separar e 

caracterizar fases da vida não implica uma inclinação natural, mas trata-se de uma 

produção da cultura. Portanto, o sentido que atribuímos ao tempo é um dado cultural, 

podendo variar conforme a época e a sociedade em questão.  

Com relação às idades da vida do homem, o autor salienta que a forma de 

representar a cronologia humana sofreu várias mudanças ao longo dos séculos, e que 

tais representações se utilizariam principalmente dos elementos da natureza, estudo 

dos astros, aspectos das crenças populares, fenômenos naturais e sobrenaturais, os 

quais faziam parte de um contexto governado pelas leis da teologia, que enfatizavam 

uma visão mística dos acontecimentos da natureza. No século XVI, por exemplo, as 

idades da vida eram associadas aos sete planetas conhecidos: a primeira idade, a 

infância, compreendia do nascimento até os sete anos; a segunda idade, a pueritia, ia até 

os 14 anos; já a adolescência é considerada, neste contexto, dos 14 até os 28, mas 

podendo chegar aos 30; depois, segue-se a juventude até os 45; após os 45 chega-se à 

senilidade para depois sobrevir a velhice, que poderia passar dos 70 anos (ARIÈS,1981). 

Pensar essa categorização dos indivíduos em grupos etários é, para o referido 

autor, algo histórica e socialmente construído: as categorias criança, adolescente, jovem, 

adulto, idoso, etc, referem-se a papéis socialmente atribuídos de acordo com idades 

cronológicas. 

 

2.1 Universalização e naturalização da adolescência  

 

Nesse processo, a adolescência, enquanto objeto de estudo das ciências médicas e 

psicopedagógicas, só adquire notoriedade na Europa entre o final do século XIX e início 

do século XX, como produto da Revolução Industrial. Segundo Maria Rita César (1998), 

esse surgimento apenas foi possível devido a uma determinada reconfiguração dos 

saberes, que viabilizou a apreensão do homem como objeto de investigação das ciências 

empíricas. Transformações que ocorreram no “registro epistêmico dos saberes, 

determinaram as condições de possibilidade para o surgimento de novos campos de 
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conhecimento, como, por exemplo, a Biologia e as Ciências Humanas, que tomam o 

‘homem’ como ‘objeto’ de investigaç~o” (p. 14, grifos da autora). 

Foi a partir da reordenação das possibilidades de conhecimento no plano do 

discurso, afirma ainda a autora, que se viabilizou a explicação das etapas da vida 

humana por uma forma particular de investigação, inscritas a partir de então no campo 

das novas ciências empíricas. A medicina, a biologia, a psicologia e a pedagogia, 

influenciadas pelo positivismo do século XIX, compuseram um novo campo de 

investigações sobre a evolução da vida em todos os seus aspectos, proporcionando 

novas problematizações sobre o homem e a vida humana.  

É então que surge, na primeira metade do século XIX, uma série de estudos acerca 

da psicologia do desenvolvimento infantil, assinalando o reconhecimento da infância 

como objeto de investigação das ciências. Só mais tarde, na virada do século XX, é que 

viria aparecer o próximo objeto de interesse das ciências médicas e psicopedagógicas, a 

adolescência. É em razão desse contexto no qual surge que se afirma que a adolescência 

é um fenômeno ocidental moderno.  

É desse momento em diante que começam a circular no ambiente científico, 

impressões e conceitos sobre a adolescência tendo os aspectos físicos e biológicos como 

as principais referências. Os estudos de Stanley Hall a caracterizaram como um período 

de turbulência e instabilidade emocional, em função do aparecimento da sexualidade, 

como também de mudanças repentinas de humor, devido à oscilação de tendências 

contraditórias, estando alegre num determinado instante e depressivo no momento 

seguinte. 

A base epistemológica do pensamento de Hall se encontrava no domínio das 

ciências biológicas, sendo fortemente influenciado pela teoria da evolução das espécies 

de Charles Darwin e, em particular, pela teoria filogenética do naturalista Ernest 

Haeckel. Hall parte dessa teoria e chega a postular em sua obra, publicada 

primeiramente em 1904, que a infância e a adolescência seriam etapas distintas e 

sucessivas do desenvolvimento humano pós-embrionário, marcadas por características 

que lembrariam as etapas evolutivas pelas quais a própria espécie humana havia 

passado. Sobre a pré-adolescência, ele disse o seguinte: 

 

Tudo, em suma, sugere que esse período pode representar, no indivíduo, 
o que uma vez foi um período muito demorado e relativamente fixo de 
maturidade nos ancestrais de nossa raça, que os jovens de nossa 



20 
 

espécie, que foram talvez pigmeus, deslocaram para si próprios 
independentemente da ajuda posterior dos pais. As qualidades 
desenvolvidas durante a pré-adolescência são, na história evolutiva da 
raça, muito mais antigas do que características hereditárias do corpo e 
da mente que se desenvolveram mais tarde e que podem ser 
comparadas a uma nova e mais elevada história construída sobre a 
nossa natureza primitiva. A hereditariedade é, até agora, ao mesmo 
tempo mais estável e mais segura. Os elementos da personalidade são 
poucos, mas estão bem organizados num simples e eficiente plano. O 
momentum1 dessas características herdadas dos nossos indefinidos 
ancestrais é grande, e elas são comumente distintas daqueles a serem 
adicionadas mais tarde2 (2005, p.5).  

 
 
De acordo com Maria Rita César (1998), há nas concepções de Hall a ideia de que 

o ser humano, até chegar à maturidade, passaria pelas fases mais significativas do 

processo da evoluç~o da espécie, “reconstruindo assim uma história evolutiva tanto 

biológica como cultural e psíquica, que se repetiria na evolução de cada indivíduo, e na 

qual a maturidade representaria o apogeu da civilizaç~o ocidental” (p. 35).  

Para a construção da sua conceitualização da adolescência, o autor adicionou ao 

conjunto dos conceitos das ciências biológicas, as ciências matemáticas e estatísticas, 

junto com outros campos de conhecimento, o que viabilizou um tipo de investigação que 

primava pela mensuração. A antropologia criminal e a tipologia antropológica, por 

exemplo, possibilitaram a introdução de observações antropométricas, fazendo com que 

os estudos psicopedagógicos sobre a adolescência passassem a se dedicar também a 

construir tabelas de crescimento físico, como o aumento da ossatura, da massa muscular 

e da caixa craniana, que foram usados para determinar padrões normais de crescimento.  

Mas, além da ciência, ele se fundamentou também na literatura e na filosofia, 

sobrepondo elementos originários desses três campos discursivos para apresentar a 

adolescência como pertencente aos diversos contextos da vida humana, como o campo 

                                                           
1 Termo da Física que significa força derivada de um esforço inicial.   

2 Tradução livre de: Everything, in short, suggests that this period may represent in the individual what 
was once for a very protracted and relatively stationary period an age of maturity in the remote ancestors 
of our race, when the young of our species, who were perhaps pygmoid, shifted for themselves 
independently of further parental aid. The qualities developed during pre-adolescence are, in the 
evolutionary history of the race, far older than hereditary traits of body and mind which develop later and 
which may be compared to a new and higher story built upon our primal nature. Heredity is so far both 
more stable and more secure. The elements of personality are few, but are well organised on a simple, 
effective plan. The momentum of these traits inherited from our indefinitely remote ancestors is great, 
and they are often clearly distinguishable from those to be added later. 
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da educação intelectual, física, sexual, religiosa e moral, além das próprias esferas 

biológica e psíquica. Na filosofia, Hall utilizou-se principalmente das ideias de J. J. 

Rousseau, que na sua obra Emílio já identificava esse período como sendo típico no 

desenvolvimento humano, marcado por uma turbulência, no qual o jovem não é criança 

nem adulto. Já na literatura, a partir das “torturas” amorosas do jovem Werther, de 

Goethe, definiu a adolescência como um período de tempestades e tormentas, como o 

momento das paixões, uma etapa da vida caracterizada por um espírito idealista que se 

revolta contra o velho (CÉSAR, 1998).  

Stanley Hall se autoproclamava o pai da adolescência. Ele e sua obra aparecem 

citados nos estudos posteriores como um marco da investigação científica da 

adolescência, e isto tanto por seus seguidores, como por seus críticos. A partir da 

publicação do seu texto, ambos tornaram-se referência obrigatória tanto para aqueles 

cuja influência foi decisiva, quanto para quem o estudo deveria ser criticado para a 

construção de outras novas abordagens.  

Mesmo aqueles que não concordavam com suas ideias, de uma maneira ou de 

outra terminavam por reproduzir, em menor ou maior grau, imagens e conceitos 

elaborados por ele. Maria Rita César (1998) lembra de Leta Hollingworth que, ao 

escrever em 1928, The Psychology of the Adolescent, tenta se afastar das reflexões de Hall 

propondo uma adolescência que consistiria num período de desenvolvimento gradual e 

harmônico, diferente daquela fase de desenvolvimento complicado e repleto de 

distúrbios. Entretanto, não questionava a ideia de adolescência como uma etapa bem 

demarcada da vida e como o principal objeto de investigação da psicologia do 

desenvolvimento. 

A concepção de adolescência como uma etapa marcada por tormentas e 

perturbações vinculadas à emergência da sexualidade, proposta inicialmente por Hall, 

continuou sendo reforçada por algumas abordagens psicanalíticas. O nascimento da 

adolescência no discurso científico esteve intimamente relacionado às investigações 

sobre a puberdade ainda no século XIX, o que foi determinante para sua inserção no 

interior das preocupações com a sexualidade. 

Foi Stanley Hall quem organizou a viagem de Freud aos Estados Unidos, no ano 

de 1909, para proferir cinco conferências na Universidade Clark (Massachussets), da 

qual ele era reitor. Desse intercâmbio ocorreu que muitas das ideias que, na verdade, 

eram apenas ensaios de uma teoria psicanalítica ainda em construção, conceitos que 
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seriam posteriormente revistos repetidamente pelo próprio Freud, foram logo 

considerados como naturais, como elementos de uma suposta essência humana, e 

passaram a influenciar as caracterizações da adolescência. 

Anna Freud a partir do seu trabalho com crianças e adolescentes, construiu uma 

teoria sobre o desenvolvimento da adolescência que reafirmava a associação entre 

adolescência e crise apresentada inicialmente por Hall, mas que divergia dele quando 

afirmava que a sexualidade não se iniciaria no período da adolescência, mas muito antes, 

a partir do primeiro ano de vida, e que é na infância que acontecem os primeiros passos 

do desenvolvimento sexual. Ela, que também concebia a puberdade como uma fase de 

inconstâncias emocionais e contradições, confere à adolescência uma ideia de estágio do 

desenvolvimento, e indica ainda a possibilidade de sofrer algumas influências do 

ambiente, embora pequenas, uma vez que os fatores ambientais, para a psicanálise 

ortodoxa, são secundários em relação aos fatores biológicos e instintivos.  

Segundo a concepção da autora, a adolescência seria um período de instabilidade, 

tanto psíquica quanto comportamental, em conseqüência dos conflitos internos 

relacionados à questão da maturação sexual. Seria, dessa forma, uma manifestação 

externa dos ajustamentos ocorridos internamente. Assim, as perturbações, os 

transtornos e as rebeliões que seriam características da adolescência seriam indícios de 

um desenvolvimento normal. Para ela, havia a necessidade da crise para que o indivíduo 

se tornasse um adulto normal. Portanto, há também na sua teoria a naturalização da 

adolescência como uma fase de crise, e a compreensão de que a tormenta é um dado da 

natureza do adolescente.  

Outro autor que também colaborou para a institucionalização da adolescência 

como uma fase especial no processo de desenvolvimento foi Erik Erikson (1987), que 

introduz a express~o “crise de identidade” para nomear o momento de incerteza quanto 

às transformações que fazem parte da adolescência, reconhecendo-a como uma etapa 

característica do desenvolvimento humano. A partir de propostas da psicanálise e de 

descobertas da Antropologia Cultural, defendeu que o ambiente também influencia na 

construção da personalidade do indivíduo. Desse modo, o referido autor viabilizou uma 

mudança de perspectiva que foi de grande relevância, visto que promoveu uma abertura 

para novas maneiras de conceber o desenvolvimento humano e, mais especificamente, a 

adolescência.  
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Dentre os psicanalistas, foi o que veio conferir ao pensamento uma vertente mais 

social, libertando-o, desse modo, da perspectiva condicionante da vida intrapsíquica que 

é tão marcante para a psicanálise. Para ele, o adolescente se encontra numa moratória 

entre dois mundos, o da infância e o do adulto, na qual lhe é dada a chance de 

experimentar e desempenhar diversos papéis dentre os que lhe são oferecidos. É nessa 

experimentação que o adolescente vai tentando se encontrar e se afirmar, identificando 

os papéis que se sente bem e os que lhe são estranhos, podendo se recusar a 

desempenhá-los. Ele salienta ainda que a liberdade para explorar o meio através da 

identificação é essencial, pois é o que o permitirá desenvolver um sentido de identidade 

do ego firme e adequado, que reconhece seus talentos, como também suas limitações.  

Ele definiu a adolescência como uma fase marcada pela confusão de papéis e 

dificuldades de constituir uma identidade própria, e introduziu o conceito de moratória 

social ainda na década de 1960, descrevendo-a como o atraso da incorporação do 

adolescente ao status de adulto, o que viabilizaria o surgimento de um novo grupo social 

com hábitos e cultura próprios. 

Ainda seguindo uma perspectiva psicanalítica, Arminda Aberastury e Maurício 

Knobel são considerados marco histórico no estudo da adolescência na América Latina e, 

em especial, no Brasil. Influenciaram bastante e são fonte de referência para aqueles que 

se interessam por esse tema. Aberastury (1983) entende que a adolescência está 

implicada tanto numa busca da identidade adulta, como também em um número de 

modificações ou reestruturações que se expressam das mais variadas formas e que 

poderão refletir na existência de conflitos e angústias subjacentes.  

A autora destaca que a adolescência é um momento crucial na vida do homem, 

constituindo uma etapa decisiva de um processo de desprendimento que se realiza 

atravessando três momentos fundamentais, no qual o primeiro seria o nascimento, o 

segundo aconteceria ao final do primeiro ano de vida, com a eclosão da dentição, da 

genitalidade, da linguagem, a posição de pé e a marcha. O terceiro momento apareceria 

na adolescência, quando a maturidade sexual estimularia o relacionamento do indivíduo 

com um objeto externo. 

Na perspectiva de Knobel (1983), o adolescente passa por desequilíbrios e 

instabilidades extremas, e ainda apresenta uma vulnerabilidade especial para assimilar 

os impactos projetivos dos pais, irmãos, amigos e toda a sociedade. A adolescência 

adquire também o sinônimo de crise, pois o adolescente em busca da identidade adulta 
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passa por um período "turbulento", mas que pode ser variável segundo o seu contexto 

sócio-familiar, no qual os comportamentos tidos como anormais ou patológicos em 

outras fases do desenvolvimento devem ser considerados normais nessa transição para 

a vida adulta.  

Na compreensão de Sérgio Ozella (2002), Aberastury e Knobel, ao mesmo tempo 

que enfatizam que toda adolescência leva consigo, além do selo individual, o selo do 

meio cultural e histórico, terminam por incorrer no artifício de condicionar a realidade 

biopsicossocial às circunstâncias interiores, pois reafirmam a existência de uma crise 

essencial da adolescência. Essas características são descritas como inerentes à 

adolescência, e pressupõem uma crise preexistente ao adolescente. 

Piaget formulou uma teoria acerca do desenvolvimento humano que também 

pouco considera o contexto social e cultural, pois procura identificar as bases universais 

do desenvolvimento humano em suas proposições. Apesar de mencionar a existência de 

uma interrelação entre o biológico e o cultural, enfatiza as estruturas internas como 

propulsoras do desenvolvimento. Existe no seu trabalho uma disposição para buscar 

formular uma grande teoria que elaborasse conceitos amplos, mas que podem ser 

questionados em sua relevância social. 

Há, portanto, uma tendência na psicologia de conceber a adolescência sob uma 

ótica universalizante e naturalizante, na medida em que nos leva a vê-la como um 

estado, e não como uma condição social. Apesar de haver inúmeros estudos 

antropológicos que questionam a universalidade dos conflitos dos adolescentes, a 

psicologia do desenvolvimento tem mostrado uma inclinação a negligenciar nos seus 

manuais a inserção histórica do jovem e suas condições práticas de vida. Se pensarmos 

um pouco sobre as implicações dessa postura, perceberíamos que a psicologia, ao 

uniformizar o modo de ser adolescente, supõe a existência de uma igualdade de 

oportunidades para todos eles, o que dissimula, oculta e legitima as desigualdades 

presentes nas relações sociais, além de situar a responsabilidade de suas ações no 

próprio jovem (OZELLA, 2002).  

 

2.2 A moratória social 

 

Como afirmamos, Erik Erikson concebe a moratória social como algo específico 

da adolescência, como um intervalo de tempo em que o indivíduo poderia provar, 
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ensaiar e errar, experimentando distintos papéis até que construísse a sua própria 

personalidade. A moratória seria, nesse sentido, um prolongamento da condição de 

adolescente, para pessoas que ainda não têm condições de assumir as responsabilidades 

da vida adulta. 

Nessa perspectiva, a adolescência adquire a função social de maturação do 

indivíduo, de amadurecer e socializar a criança e o jovem, com o propósito de integrá-los 

{ convivência social. Nas palavras de Luis Antonio Groppo (2000), “a idade juvenil ou 

adolescência é uma fase de preparação psicossocial para a idade adulta e a sociedade, 

fase da definiç~o de uma identidade e de uma individualidade” (p. 61). 

A adolescência passa então a ser identificada como o período que transita entre a 

maturidade biológica e a maturidade social, em que se goza de certos privilégios, de 

certa permissividade, um tempo livre socialmente legitimado, desprovido de maiores 

exigências, mas com suas demandas também adiadas. Abramo (2005, p.41) também se 

refere à moratória concedida pela sociedade aos adolescentes, e afirma que esta 

”consiste no adiamento dos deveres e direitos da produção, reprodução e participação, 

um tempo socialmente legitimado para a dedicação exclusiva à formação para o 

exercício futuro dessas dimensões da cidadania”. 

Nesse sentido, Groppo (2009, p. 45) faz referência à moratória social como um 

paradigma, no qual o direito à juventude se tornou algo dúbio: 

 
 

É que neste modelo, ao mesmo tempo em que se concediam proteção e 
condições especiais condizentes com as dificuldades e características 
supostamente inerentes aos indivíduos neste momento de suas vidas, 
tornava-se a juventude um momento de separação, de exclusão da 
participação plena na vida social e na cidadania. 

 

 

O referido autor cita Kruskopf (2004), para quem a tese da moratória social 

escondia na verdade, sob a aparência do cuidado e espaço de criatividade, a negação do 

exercício pelos jovens de verdadeiros papéis como sujeitos sociais, já que passaram a ser 

considerados como “imaturos”. Além disso, terminava por produzir a invisibilidade das 

ações dos jovens ou, quando estas ações se tornavam visíveis, tendia a tachá-las como 

“perturbaç~o da ordem”. A moratória seria, na sua perspectiva, menos uma “sabedoria 

social” e mais uma “postergaç~o das possibilidades de participaç~o” dos jovens via a 

estrutura rígida ocupacional e educacional que vigorava.  
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Na análise de Contardo Calligaris (2000), que se utiliza de uma visão psicanalítica 

atenta também à influência da sociedade nas manifestações adolescentes, esse período 

de desenvolvimento existe porque a sociedade nega-se a aceitar esse indivíduo jovem 

como podendo ser responsável por seus próprios atos. Para o autor, a moratória frustra 

o adolescente porque, apesar de se encontrar pronto para o amor e para o trabalho, 

ainda precisa ficar sob a tutela dos adultos. E na busca pelo reconhecimento, o 

adolescente recorre às contestações como uma forma encontrada para contradizer todas 

as expectativas que a sociedade lhe deposita.  

Ele assegura que o ideal da nossa sociedade é a independência: “Na nossa cultura, 

um sujeito será reconhecido como adulto e responsável na medida em que viver e se 

afirmar como independente, autônomo” (p. 17). E afirma ainda que a justificativa para 

moratória é um tanto problemática, pois, apesar da maturação do corpo, é dito ao 

adolescente que lhe falta ainda maturidade. Por outro lado, a espera que lhe é imposta é 

justamente o que lhe mantém inadaptado e imaturo. A moratória social lhe impõe uma 

contradição entre o ideal de autonomia e a continuação da sua dependência.  

Krauskopf (op. cit.) é crítico com relação ao conceito de moratória social, visto 

que, para ele, Erikson elaborou a versão mais nítida do modelo homogeneizador de 

juventude imaginado quase universalmente e vivido muito restritamente (basicamente, 

apenas pelas classes médias dos países desenvolvidos) em seu tempo, o século XX. 

 

2.3 Uma construção social  

 

Estudos da Antropologia Social têm contribuído para uma revolução na forma de 

pensar a adolescência, ao mostrar uma possibilidade de entender as fases do 

desenvolvimento humano de forma diferente, advertindo que a adolescência não precisa 

ser, necessariamente, um período turbulento, e que as características do 

desenvolvimento psicossocial não são universais. Na sociedade estudada em Samoa por 

Margareth Mead (1967), por exemplo, o desenvolvimento era gradual, calmo e sem 

impactos profundos. É um estudo que questiona a universalidade dos conflitos 

adolescentes. Daí a importância de uma visão sócio-histórica sobre a adolescência, pois 

traz mais elementos demonstradores de que a inserção sócio-cultural é fundamental 
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para compreendermos melhor não apenas o adolescente, foco do nosso estudo, mas 

também o ser humano.  

Podemos identificar, a partir dessa contextualização, que há perspectivas acerca 

da adolescência presentes nas teorias da psicologia que anunciam a universalidade 

desse estágio do desenvolvimento, mas que também existem outras que consideram a 

sua inserção histórica e social, reconhecendo que este período compreende ainda a 

interação do indivíduo com outros e com um contexto. Desse modo, percebemos a 

adolescência como um fenômeno criado historicamente pelo homem, enquanto 

representação e enquanto fato social e psicológico. Concordamos com Ozella (2002, p. 

21) quando afirma que ela é constituída como significado na cultura e na linguagem que 

permeia as nossas relações sociais: 

 
 

Fatos sociais surgem nas relações e os homens atribuem significados a 
esses fatos. Definem, criam conceitos que representam esses fatos. São 
marcas corporais, são necessidades que surgem, são novas formas de 
vida decorrentes de condições econômicas, são condições fisiológicas, 
são descobertas científicas, são instrumentos que trazem novas 
habilidades e capacidades para o homem. Quando definimos a 
adolescência como isto ou aquilo, estamos constituindo significações 
(interpretando a realidade), a partir de realidades sociais e marcas que 
serão referências para a constituição de sujeitos (grifos do autor).  

 
 
Compartilhamos da compreensão de que a adolescência não pode ser 

considerada um período natural do desenvolvimento, pois esse é um momento 

interpretado pela sociedade que marca, destaca e a significa como tal. Não negamos que 

há um corpo jovem que tem características próprias, que se desenvolve e se modifica, 

deixando de ser infantil para parecer cada vez mais adulto, mas queremos salientar que 

essas transformações são interpretadas e significadas pelos adultos e pela sociedade 

como tendo expressão direta sobre a subjetividade daquele que se torna adolescente. 

Por essa razão, buscamos discutir a adolescência de modo a superar a visão 

naturalizante e essencialista do desenvolvimento, que determina a rebeldia, os 

desequilíbrios e instabilidades, lutos e crises de identidades, alterações de humor, 

necessidade de questionar autoridade e fantasias como características inerentes ao 

adolescente, como acontece no que Aberastury e Knobel uma vez nomearam de 

síndrome normal da adolescência. 
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Acreditamos que a adolescência deva ser entendida a partir de sua inserção num 

contexto que lhe constitui e lhe dá sentindo. O contexto social é constitutivo da 

adolescência, visto que sem as condições sociais ela não existiria, pelo menos não da 

forma como a definimos. E aqui não nos referimos às condições sociais que podem 

facilitar, contribuir ou dificultar o desenvolvimento de determinadas características do 

adolescente, mas sim às condições que constroem uma determinada adolescência.  

Por razões sociais e históricas foi sendo construída a necessidade de afastamento 

do trabalho e de preparo dos jovens para a vida adulta. Devido à Revolução Industrial, o 

trabalho e a sua crescente sofisticação tecnológica começaram a exigir mais tempo de 

preparação, da qual escola passaria a ser encarregada. Por outro lado, o desemprego 

estrutural da sociedade capitalista determinou o retardo da entrada dos jovens no 

mercado, ao mesmo tempo em que demandava maior qualificação para esse ingresso. 

Nesse contexto, as crianças passariam a ficar mais tempo sob a tutela da escola, sem 

ainda ingressar no mercado de trabalho. Dessas exigências sociais, resultou que houve 

uma extensão do período escolar, o distanciamento dos pais e das famílias e uma 

aproximação com o grupo de iguais a eles. É nesse cenário que a sociedade assiste então 

ao advento de um novo grupo social – a adolescência (OZELLA, 2002).  

 

2.4 Novas pesquisas 

 

No entanto, sabemos que o estereótipo da adolescência como uma idade 

conturbada, marcada por uma rebeldia e instabilidade emocional, como proposta por 

Stanley Hall no início do século passado, ainda circula pela sociedade. No Brasil, as 

pesquisas que vêm sendo realizadas tendo a adolescência como temática são voltadas 

principalmente para a investigação de aspectos como o uso de drogas (GODOI, 1991; 

GUEDES, 2007; TAVARES; BERIA; LIMA 2004; BAUS; KUPEK; PIRES, 2002), ou para 

questões relacionadas à sua sexualidade, como a gravidez nesse período da vida 

(GODINHO, 2000; SILVA; TONETE, 2006; PERSONA; SHIMO; TARALLO 2004; 

TAQUETTE, 2005), e, ultimamente com maior interesse, o seu envolvimento com a 
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violência (BARATA; RIBEIRO; MORAES 1999; YUNES; ZUBAREW 1999; GUIMARÃES; 

CAMPOS 2007; KODATO; SILVA, 2000)3. 

Salientando que essa fase da vida pode ser analisada sob diferentes ângulos, 

Simone Assis et. al. (2003) se propõem a identificar conhecer o sentimento que o 

adolescente possui sobre si mesmo, seus valores e competência, e desenvolvem uma 

pesquisa com objetivos de investigar o autoconceito e a auto-estima de adolescentes 

estudantes das escolas públicas e particulares de um município do Estado do Rio de 

Janeiro, São Gonçalo. Nesse estudo, concluem que tais adolescentes revelaram uma visão 

positiva de si próprios, definida especialmente pela alegria, bom humor, extroversão e 

satisfaç~o corporal, “características de uma fase de desenvolvimento pontuada por 

mudanças emocionais e físicas, conflitos e transformações. Trata-se de uma visão que 

enfatiza os atributos positivos em detrimento de qualidades negativas” (p. 11). 

Outra pesquisa realizada com adolescentes que também foge um pouco desse 

eixo sexo-drogas-violência é a de Viviane Magro (2002), na qual ela percorre as culturas 

juvenis elaboradas nos espaços urbanos por adolescentes que vivem em periferias das 

grandes cidades. Seu foco é nas manifestações culturais do movimento Hip Hop, e de 

como este se transformou num meio fecundo para mobilização e conscientização desses 

jovens, partindo de uma perspectiva de articulação e atuação no campo social. Segundo a 

pesquisadora: 

 

os novos espaços criados pelos jovens que constituem o movimento Hip 
Hop brasileiro ajudam a construir uma outra visão sobre os 
adolescentes, que seja menos para desqualificá-los como sujeitos 
atuantes, por raz~o de uma certa ‘inexperiência cognitiva’ e/ou 
‘imaturidade emocional’, e que seja mais para consider|-los como 
protagonistas de ações propositivas que contribuam para soluções dos 
problemas de nossa sociedade ou para transformação da ordem social 
(p. 6, grifos da autora).  

 
 

Essas duas últimas pesquisas são indicadores de um crescente empenho em se 

constituir novas maneiras de se investigar o fenômeno da adolescência, bem como 

exemplos de novas propostas de se conceber o ser adolescente. Elas refletem a 

necessidade de entendê-los para além das visões negativas corriqueiras que se tem dos 

                                                           
3 Essa afirmação parte da nossa constatação após exploração dos termos descritores adolescência e 

adolescente na base de dados Scielo, em consulta via internet, e verificado o acervo em português 

disponível no ano de 2008.  
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adolescentes, para além daquele modelo hegemônico de adolescência despreparada 

para as responsabilidades do mundo adulto, ou quando não envolvida em violência e 

delinqüência. 

 

2.5 Adolescentes da zona rural 

 

Convém iniciarmos a nossa discussão sobre os adolescentes de residência rural 

explicitando o que entendemos por rural. Vale ressaltar que há no meio acadêmico uma 

longa discussão teórica a respeito da sua definição, e que não é nosso objetivo 

reproduzi-la aqui no nosso texto. Preferimos deixar claro, apenas, que compreendemos 

o rural como um contexto social e econômico distinto, e que decidimos trabalhar com o 

conceito de rural proposto por Nazareth Wanderly (2006) como referencial para nossa 

pesquisa. Nessa conceituação, ela assinala que os espaços rurais são resultantes de três 

fatores fundamentais:  

 
 
a ocupação do território e as formas de dominação social, que têm como 
base material a estrutura de posse e uso da terra e de outros recursos 
naturais; os processos sociais de conservação e uso social das paisagens 
naturais e construídas; e as relações campo-cidade (p. 13).  
 
 

Mas, adimite que podem apresentar uma grande diversidade interna, seja no que 

se refere aos tipos de aglomeração (população e densidades), seja na forma de 

integração às redes de pequenas cidades, ou nas atividades econômicas. Daí, considera 

que as pequenas cidades igualmente fazem parte desse mundo: “elas s~o também, 

frequentemente, um espaço marcado pela particular vinculação com a natureza e pelas 

relações sociais de interconhecimento, exercem as funções de organização, gestão e 

representação do conjunto de sua área de influência, e ainda, constituem um dos elos de 

integraç~o do mundo rural com o sistema mais geral de cidades” (p. 14). 

É comum também a demarcação do rural em oposição ao urbano, ainda o 

associando à ideia de atraso, de escassez, o que comumente implica numa percepção 

negativa e inferior em relação ao seu oposto - o urbano. Para Maria José Carneiro 

(2007), apesar das muitas críticas já direcionadas a essa classificação, elas ainda 

vigoram e indicam a permanência da oposição campo-cidade, a noção de determinantes 

fronteiras culturais entre o campo e a cidade.   
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A autora ainda faz reflexões acerca da crescente mobilidade dos jovens entre o 

campo e a cidade. Por essa razão, ela explica que está cada vez mais difícil falar de uma 

juventude rural e que, por isso, prefere empregar expressão utilizada por Nazareth 

Wanderley para se referir a esse grupo de indivíduos que transitam entre os espaços 

urbanos e rurais, mas que mantêm residência em localidades consideradas como rurais 

– jovens de residência rural. Sobre essa intensificação da comunicação com a cidade, ela 

afirma: 

 
Entendo que a intensificação da comunicação com a cidade, na atual 
conjectura, nos coloca como importante desafio entender os valores e 
novos anseios dos jovens de residência rural em face não apenas da 
atração que a cidade e seus bens materiais e imateriais exercem sobre 
eles como também, na direção oposta, em face da revalorização do meio 
rural por segmentos da população urbana (p. 53). 

 
 
Para a autora, esse cenário tem produzido mudanças nos projetos desses jovens e 

na maneira como eles percebem a si próprios. É importante esclarecer, contudo, que 

estamos cientes que os termos “adolescência” e “juventude”, “adolescente” e “jovem”, 

podem aludir a posicionamentos teóricos, valores e símbolos culturais diferentes, 

dependendo da perspectiva adotada. No entanto, optamos por utilizá-los, ao longo do 

nosso texto, como sinônimos.  

É sabido que para a maioria das pesquisas acadêmicas e dos projetos de 

desenvolvimento governamentais voltados para o mundo da agricultura familiar, a 

adolescência parece invisível e imprecisa. De acordo com John Durston (2001), as 

instituições que se dedicam aos jovens tendem a voltar suas atenções para o que 

acontece no meio urbano, deixando, assim, os problemas específicos dos jovens rurais 

sem a devida atenç~o: “A juventude rural est| pouco presente na atual discussão latino 

americana sobre a capacitação dos jovens para o trabalho. Esta discussão tende a ter um 

enfoque urbano orientado para melhorar a formação de capacidades que demandam as 

empresas urbanas4 (2001, p.7). 

Fenômenos tipicamente urbanos, afirma ainda o autor, como as gangues e suas 

práticas simbólicas de identificação, normalmente plenas de comportamentos sociais 

                                                           
4 Tradução livre de “La juventud rural est| poco presente en la discusión latinoamericana actual sobre 

capacitación laboral de jóvenes. Esta discusión tiende a tener un enfoque urbano y orientado a mejorar la 

formación de capacidades que demandan las empresas urbanas”.  
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agressivos, vêm conquistando a atenção de cientistas sociais, mas no que diz respeito ao 

mundo rural, a juventude continua numa condição de invisibilidade que tem dificultado 

a apreensão da sua complexa inserção num mundo culturalmente globalizado. 

É nesse cenário que estudos sobre a organização social no campo referem-se ao 

jovem apenas na condição de aprendiz de agricultor no interior dos processos de 

socialização e de divisão social do trabalho, no interior da unidade familiar, o que os 

tornam adultos precoces já que passam a ser enxergados unicamente através da ótica do 

trabalho. “Os filhos de agricultores dificilmente gozam da ‘moratória’ concedida a tantos 

outros jovens”, afirma ainda Wanderley (2006, p. 51, grifo da autora): 

 
 

desde cedo são chamados a participar do esforço comum da família para 
garantir sua sobrevivência e a constituição de um patrimônio familiar, 
mesmo que seja reduzido. Este compromisso de trabalho se realiza, 
efetivamente, de uma forma gradual, mas ele é constante, desde a 
infância. 
 
 

No contexto rural, o adolescente é, antes de tudo, parte integrante de uma família 

de agricultores. E essa família exercerá um papel central na sua socialização, uma vez 

que é no seu interior que eles participam do esforço do trabalho comum, o que permitirá 

que se beneficie das possibilidades de consumo do que a família pode oferecer, e ainda 

encontrar parâmetros que orientem sua vida futura, seja através da transmissão 

hereditária do patrimônio familiar, seja pela preparação para uma outra profissão 

(WANDERLEY, 2006). 

A família pode ser compreendida ainda como uma comunidade afetiva, da qual 

decorre sua importância como agente formador da individualidade e veiculador de 

valores morais e sociais ao conjunto de seus membros, inclusive no que se refere ao 

aprendizado do papel de ser adolescente e das expectativas em relação ao desempenho 

desse papel.  

Outra pesquisa que nos chamou atenção com relação ao ser adolescente foi 

desenvolvida por Cristina Cardoso e Maria Inês Cocco (2003), sobre o projeto de vida de 

um grupo de adolescentes usuários de uma Unidade Básica de Saúde do município de 

Marília (SP). Dentre os resultados descritos, as autoras realçam que os adolescentes, 

além de não estarem interessados em estudar, também não valorizam o educador e nem 

a escola: “A escola atual j| n~o é nem t~o hierarquizada nem tão hegemônica e 

valorizada como era. A hegemonia da escola, enquanto espaço de transmissão de 
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conhecimento, perdeu o status que tinha anteriormente. Hoje, além dela, existem outros 

espaços onde o jovem pode buscar informaç~o e formaç~o” (p. 6). 

Entretanto, as pequenas cidades do interior pernambucano, pela própria 

condição de pequenas, impõem restrições a uma verdadeira experiência de vida urbana 

aos seus moradores e vizinhos. Nesse sentido, no que se refere particularmente à escola 

e à escolarização, os recursos se apresentam limitados e a precariedade se faz presente. 

John Durston (1997) lembra que há uma estreita relação entre o sucesso educativo e o 

meio socioeconômico de origem do aluno, tanto na América Latina como em outras 

regiões: “O risco de um limitado sucesso escolar é maior quando os pais têm baixa 

educaç~o e quando o filho vive em |rea rural” 5 (p.2).  

Desse modo, concebendo o rural como um contexto social e econômico distinto, e 

partindo do pressuposto de que a realidade na qual estamos inseridos influencia a 

construção da nossa subjetividade e contribui para a nossa maneira de ser no mundo, 

nos questionamos como os adolescentes de zonas rurais vivem essa fase da vida que 

ainda insiste em ser percebida como universal. Que significados constroem do ser 

adolescente?  

No nosso estudo, com o olhar atento às características específicas do processo 

adolescente, nos propomos a investigar como os próprios adolescentes dão sentido a 

adolescência, e como esse sentido está presente nas suas construções discursivas.  

                                                           
5 Tradução livre de “El riesgo de un limitado logro escolar es mayor cuando los padres tienen baja 

educación y cuando el niño vive en el |rea rural”. 



 
 

O Construcionismo Social, que traz 
a importância de uma epistemologia que tem a formação 

discursiva e o processo de significação como principais pressupostos,  
propõe a constatação de que a representação é da 

ordem dos sentidos que o sujeito atribui, tanto no seu âmbito 
consciente quanto não, ao seu contexto social e cultural. 

(Guareschi et al., 2003) 
 

 

 

3. ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

 

No nosso estudo estamos nos situando no âmbito da Psicologia Social, adotando 

como perspectiva epistemológica o Construcionismo Social. Como buscamos investigar 

em nossa pesquisa as construções discursivas sobre adolescência produzidas por 

adolescentes que residem em zona rural do sertão pernambucano, faz-se necessário, 

para tanto, tecer algumas considerações sobre o construcionismo social, movimento que 

tem adquirido intensa visibilidade na literatura internacional em Psicologia há algumas 

décadas e, mais recentemente, no Brasil, e que elabora um conjunto de críticas ao fazer 

científico e enfatiza a especificidade cultural e histórica das formas de conhecermos o 

mundo. Em seguida, discutimos os fundamentos da psicologia social discursiva, 

abordagem teórico-metodológica que nos norteia. 

Antes de partirmos para a discussão acerca do construcionismo, gostaríamos de 

deixar claro que o concebemos como um campo de tensões, uma vez que fazem parte do 

movimento vários posicionamentos epistemológicos distintos e, algumas vezes, até 

contraditórios, como nos alertam Rasera e Japur (2005, p. 5): “Danzinger (1997) 

descreve um light constructionism e um dark constructionism, Zuriff (1998) distingue um 

construcionismo empírico de um construcionismo metafísico, Gergen (1985) e Harré 

(1998) propõem diferentes pressupostos para o construcionismo”. É devido a essa 

heterogeneidade que preferimos tratá-lo como um movimento, uma postura crítica 

diante do mundo, que não pretende postular verdades a partir de princípios pré-

estabelecidos e inquestionáveis.  
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3.1 O construcionismo social 

 

Kenneth Gergen (1985, p. 1), um dos autores mais antigos na discussão sobre o 

construcionismo social e a Psicologia, afirma que a “pesquisa construcionista social 

ocupa-se principalmente de explicar os processos pelos quais as pessoas descrevem, 

explicam, ou, de alguma forma, dão conta do mundo em que vivem (incluindo-se a si 

mesmas)”. 

O referido autor situa as raízes do construcionismo nos debates entre as escolas 

de pensamento empirista e racionalista, mas salienta que o construcionismo busca 

superar o dualismo que norteia ambas as teorias, além de procurar localizar o 

conhecimento no interior dos processos de intercâmbio social. Ele lembra que foi a 

partir da crítica à concepção positivista-empirista do conhecimento, que a visão 

tradicional de que as teorias servem para refletir ou mapear a realidade de uma forma 

direta ou descontextualizada foi severamente contestada.  

Para os empiristas lógicos, a fonte do conhecimento se localizaria nos eventos do 

mundo real – o conhecimento seria como uma representação mental que copia, ou 

deveria copiar, os contornos do mundo. Essa corrente fundamenta-se na obra de 

empiristas clássicos tais como Hume, Locke, dentre outros.  

Uma outra, de orientação mais endógena com relação às origens do 

conhecimento, tem filósofos como Kant e vários fenomenologistas como referencial. 

Segundo essa perspectiva, o conhecimento depende de processos internos do 

organismo: o homem abrigaria tendências inatas a pensar, processar informações e 

categorizar, e essas tendências seriam de suma importância na configuração do 

conhecimento, muito mais do que características do mundo em si mesmo (GERGEN, op. 

cit.). 

Ao rejeitar a postura epistemológica dessas teorias, o construcionismo nos 

convida a duvidar daquelas interpretações do mundo que damos já por tão certas e 

estáveis, seja na ciência, ou até mesmo na nossa vida cotidiana. Assim, ele nos conduz a 

questionar a crença de que a observação poderia garantir a legitimação das categorias 

ou dos juízos resultantes dessa observaç~o. O construcionismo “convida-nos, portanto, a 

desafiar as bases objetivas do conhecimento convencional” (GERGEN, 1985, p. 2). 

Mary Jane Spink e Rose Mary Frezza (2004, p. 28-29) também se posicionam de 

forma crítica à visão representacionista do conhecimento, e alegam: 
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Se os objetos da natureza são constituídos por nossas categorias, se 
essas categorias são artefatos humanos, produtos de interações 
historicamente situadas, então a hegemonia dos sistemas de categorias 
depende das vicissitudes dos processos sociais e não da validade interna 
dos constructos. Isso quer dizer que o conhecimento não é uma 
representação nem uma tradução de algo que pertence à realidade 
externa.  

 
 

Para os pesquisadores que embasam seus estudos nesta postura construcionista, 

o conhecimento passa a ser compreendido como algo que as pessoas produzem juntas, e 

não algo que é gerido automaticamente por forças da natureza, algo que é simplesmente 

apreendido do mundo. Na verdade, o conhecimento é uma forma compartilhada de 

empreendimento, inerente {s pessoas em relaç~o. Por conseguinte, “resulta numa 

socialização do conhecimento que passa a ser algo que construímos juntos por meio de 

nossas pr|ticas sociais e n~o algo que apreendo do mundo” (SPINK, 2004, p. 20).  

Essa concepção de conhecimento nos conduz ao rompimento com a dicotomia 

sujeito-objeto. De acordo com Thomás Ibáñez (2003), psicólogo social da Universidade 

Autônoma de Barcelona, ao adotarmos uma postura genuinamente construcionista, 

tanto o objeto quanto o sujeito serão vistos como construções sociais. Assim, se o 

conhecimento é uma construção social, é o conhecimento socialmente produzido que 

constrói ambos, o sujeito e o objeto.  

O autor citado assegura que a visão construcionista viabiliza uma 

desnaturalização e desessencialização do nosso mundo vivido, e que abre nossa 

percepção para o caráter histórico e social das nossas experiências. Para ele, aquilo que 

adotamos como objetos naturais são objetivações decorrentes de nossas construções, de 

nossas práticas. 

Ele nos lembra ainda outro aspecto intimamente relacionado ao modo 

construcionista de fazer pesquisa que é a desconstrução da ideia de que o método 

científico é o único meio de legitimação do conhecimento, ideia essa que remeteria à 

existência de uma verdade absoluta, transcendental. “Para o Construcionismo, 

entretanto, a verdade é a verdade de nossas concepções, de nossas instituições, de 

nossas relações, de nossos acordos sociais” (SPINK, 2004, p. 24).  

Dessa maneira, se a verdade é a verdade das nossas concepções, se seus critérios 

são situados socialmente, então vale dizer que não há nada que seja verdade no sentido 

exato da palavra. Ibáñez (op. cit.) nos alerta para o fato de que as verdades são sempre 
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específicas e elaboradas a partir de acordos orientados por critérios de conveniência, 

moralidade, inteligibilidade, consistência, enfim, por critérios que estejam de acordo 

com as finalidades que instituímos coletivamente como relevantes.  

No entanto, essa constatação não quer dizer que os pesquisadores 

construcionistas estão deliberadamente abrindo mão da verdade, ou propondo que 

vivamos num mundo sem “verdades”. Apenas argumentam que elas s~o versões, 

negociações, construções adequadas às finalidades designadas coletivamente como 

relevantes.  

A noção de realidade é também problematizada pelos pensadores 

construcionistas. De acordo com Spink e Frezza (2004), os construcionistas não negam a 

existência da realidade; nesse sentido são realistas ontológicos. Por outro lado, 

assumindo uma posição relativista em termos epistemológicos (que a autora denomina 

de “construcionismo epistemológico”) afirmam que a realidade não existe independente 

de nosso modo de acessá-la. Ou seja, “só apreendemos os objetos que se nos apresentam 

a partir de nossas categorias, convenções, práticas, linguagem: enfim, de nossos 

processos de objetivaç~o” (p. 28).  

A vertente construcionista reconhece ainda a importância do conhecimento do 

senso comum, do conhecimento que as pessoas têm da realidade. Foi no âmbito da 

Sociologia do Conhecimento, movimento que, segundo Spink e Frezza (op. cit.), se 

configura como uma das bases do construcionismo, que Berger e Luckmann levantaram 

suas críticas em direção à compreensão intelectualista do conhecimento, afirmando que 

esse tipo de conhecimento se limita ao pensamento teórico. Segundo esses autores, é 

importante levar em consideração o conhecimento do senso comum, pois é justamente 

esse conhecimento que compõe a trama de significados que viabiliza a existência da vida 

social humana (SPINK; FREZZA, 2004).  

A premissa de que o conhecimento é uma construção social sugere, por outro 

lado, que a linguagem exercerá papel fundamental para a produção compartilhada de 

conhecimento nesse contexto de intercâmbio social tão celebrado pelo construcionismo. 

A linguagem será concebida, portanto, como condição de possibilidade para a 

configuração da realidade na medida em que é uma prática que provoca efeitos: faz 

parte das construções, manutenções e mudanças que perpassam as relações sociais 

(MÉLLO et al., 2007). 
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3.1.1 O Giro Linguístico - A Linguagem nas pesquisas construcionistas 

 

A linguagem é hoje objeto de estudos de uma multiplicidade de abordagens, cada 

qual referendada por diferentes sistemas teóricos e metodológicos. Para a Psicologia 

Social de orientação construcionista, a atenção é direcionada para a linguagem em uso e 

o seu papel na interação social. Mas nem sempre foi assim. Houve tempo em que o papel 

da linguagem nas ciências sociais foi apenas auxiliar, com uma função de apoio 

metodológico no sentido de oferecer ferramentas e instrumentos de análise para a 

investigação de processos sociais. 

O século XX viu a crescente importância que tanto a filosofia quanto as ciências 

humanas e sociais em conjunto deram ao fenômeno da linguagem. A esse movimento de 

reconhecimento de seu papel central, Richard Rorty nomeou, em 1967, de “giro 

linguístico” ao analisar e compilar um conjunto de ensaios que discutiam a linguagem e a 

filosofia da linguagem a partir de diversas perspectivas e posições. Mas o giro linguístico 

teve efeitos e implicações que foram bem mais além do simples aumento da ênfase dada 

à importância da linguagem. Ele modificou a própria concepção da natureza da 

linguagem (INIGUEZ, 2004). Descrevemos de forma breve, a seguir, o percurso histórico 

da constituição progressiva desse fenômeno e as várias modalidades que adotou ao 

longo do seu desenvolvimento. 

 A linguística e a filosofia foram as primeiras que propiciaram, de acordo com 

Ibánez (2004), o contexto para uma dupla ruptura que se apresentaria como o estímulo 

inicial dessa revisão da função da linguagem. A primeira delas foi protagonizada por 

Ferdinand de Saussure que, ao instituir a linguística moderna e seus conceitos e 

metodologia, abriu caminho para o estudo rigoroso da língua considerada “por si mesma 

e em si mesma”, em detrimento de uma tradiç~o filológica que centrava na comparação 

das línguas e no estudo de sua evolução ao longo da história.  

A segunda ruptura aconteceria encabeçada por Gottlob Frege e Bertrand Russell, 

e romperia com a hegemonia que a filosofia da consciência exerceu durante dois séculos, 

desde René Descartes, redirecionando o olhar da filosofia, até então voltado para o 

mundo interior e privado das entidades mentais, para o mundo passível de ser 

objetivado e público das produções discursivas. A esse novo olhar se deu o nome de 

filosofia analítica. A filosofia da consciência tratava, pois, de uma discussão articulada ao 

redor das divergências entre o mundo interior e o exterior do sujeito e estava vinculada 
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ainda a uma visão cartesiana dos processos mentais, na qual a linguagem é importante, 

mas compõe nada mais que um instrumento para exprimir ideias. Nessa perspectiva, 

para se conhecer o mundo exterior, tornava-se necessário examinar minuciosamente as 

ideias que ocupam os espaços interiores da subjetividade (IBAÑEZ, 2004).  

A filosofia analítica, por sua vez, se propunha a deslocar o estudo das ideias, 

realizado através de um discurso mental de caráter introspectivo, para o estudo rigoroso 

dos enunciados linguísticos, públicos e objetivados, com o intuito de demonstrar sua 

estrutura lógica. Assim, não seria dentro da nossa mente que deveríamos “olhar” para 

saber como pensamos, mas sim olhar para nossos discursos, que são externos e visíveis 

a todos. Foi a partir daqui que se deixou de considerar que são as nossas ideias que se 

relacionam com o mundo, e passou-se a afirmar que são nossas palavras que se 

correspondem com os objetos do mundo. Abandona-se, logo, a relação ideia/mundo, 

para a relação linguagem/mundo, o privado pelo público, o não observável pelo 

manifesto.  

Paralelamente ao desenvolvimento da filosofia analítica anglo-saxã estruturada 

por Frege e Russel, um grupo autríaco-alemão de filósofos e cientistas, profundamente 

influenciados pelo livro Tratado lógico-filosófico (1921) de autoria de Ludwig 

Wittgenstein, articulava um movimento que buscava conferir uma orientação científica 

ao pensamento filosófico e acabar em definitivo com as especulações meramente 

metafísicas. Ao colégio filosófico formado por esses pensadores, denominou-se Círculo 

de Viena. Eles estavam convictos de que para se ter garantias de cientificidade, era 

necess|rio “reformar a linguagem usando todos os recursos técnicos da nova lógica e 

submeter os enunciados a um exame rigoroso para avaliar sua consistência lógica” 

(IBAÑEZ, 2004, p. 29). 

Com o final da Segunda Guerra Mundial, o giro linguístico viria a se fortalecer 

ainda mais, adotando novas modalidades e expressões e expandindo sua rede de 

influência para os Estados Unidos, levado pelos pensadores judeus que emigraram 

fugindo do nazismo. Seu alcance foi tanto que nos anos de 1950, a filosofia norte-

americana estava voltada principalmente para a realização de exercícios lógico-

linguísticos rígidos e meticulosos, deixando de lado toda e qualquer referência de 

orientação pragmática que vinha dominando o cenário desde as primeiras décadas do 

século. Entretanto, as premissas epistemológicas do Círculo de Viena feneceram com as 

críticas dirigidas {s dificuldades técnicas e conceituais do empirismo lógico e ao “dogma 
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do empirismo”. Na concepç~o de Ibañez (2004), tinha ficado claro que os enunciados 

empíricos não eram exatamente resultados de observações, que a superação da 

metafísica não poderia ser alcançada com base na doutrina do Círculo de Viena e que o 

sonho de uma linguagem ideal, v|lida para todas as ciências, era invi|vel: “a única coisa 

que ficou, dessa grande aventura intelectual, foi o estímulo dado à ênfase sobre a 

import}ncia da linguagem” (p. 31).  

É nesse contexto que Wittgenstein, depois de acalentar a ideia de uma linguagem 

ideal e estimular o desenvolvimento de um importante ramo da filosofia analítica, volta 

a ser interessante para aqueles que orientavam sua reflexão para a linguagem comum. 

Depois de ter se desinteressado pela possibilidade de construir essa linguagem ideal, 

Wittgenstein tem seus novos pensamentos acerca da linguagem e seus usos cotidianos 

publicados na obra Investigações filosóficas (1952), vindo a contribuir também para o 

desenvolvimento de um segundo ramo da filosofia analítica, que se expandiu 

principalmente na Inglaterra da década de 1950. 

Os “filósofos de Oxford”, tais como Gilbert Ryle, John Austin, Peter Strawson e 

Paul Grice discordavam do positivismo e do cientificismo que perpassavam a corrente 

logicista e da busca por estruturar uma linguagem que fosse suficientemente 

formalizada. Na verdade, eles procuravam estudar a linguagem n~o para “demonstrar 

suas imperfeições lógicas e corrigi-las e sim, simplesmente, para entender seus 

mecanismos. Mas opunham-se, sobretudo, à pretensão de reduzir a linguagem a uma 

mera função de descrição e representação da realidade” (IBAÑEZ, 2004, p. 32).  

Com essa postura, colaboraram para o afastamento da perspectiva cartesiana ao 

demonstrar que a linguagem não apenas representa o mundo, mas que se configura 

como uma ferramenta para “fazer coisas”, isto é, ela n~o só diz como é o mundo, mas 

como também o institui, atua sobre ele e participa da sua constituição. Austin, em 

especial, impulsionou as ciências sociais e humanas a se conscientizarem de que a 

linguagem participa ativamente na produção dos fenômenos que essas ciências se 

propõem a estudar, e que seria, desse modo, imprudente deixar de levá-la em 

consideração. Nesse contexto, a linguagem comum adquire novo status, e passa a ser 

encarada pela sua riqueza, diversidade e variedade de usos e funções que, de acordo 

com Ibañez (2004), são tão importantes quanto a própria função descritivo-

representacional. 
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Assim, o giro linguístico diz respeito a uma guinada na concepção de linguagem 

que circulou pelos meios científicos por séculos, levando a considerá-la não mais como 

um simples meio de comunicação, um veículo de expressão de ideias, mas sim como 

própria condição de pensamento. E para este fim é preciso dar atenção aos usos da 

linguagem com o intuito de entender tanto nossa forma de pensar como nossa maneira 

de agir.  

Como legado, o giro linguístico possibilitou o surgimento de novas formas de 

conceber a natureza do conhecimento, fosse ele comum ou científico, permitindo que 

novos significados surgissem para a relação entre este e a realidade, o que culminou com 

uma redefinição daquilo que comumentemente chamamos de realidade. Iniguez (2004, 

p. 55) assevera que a importância crucial do giro linguístico se deve ao seu impacto na 

crítica da perspectiva representacionista do conhecimento, ao mesmo tempo em que 

abriu caminho para a transformação da ciência numa prática social igual a qualquer 

outra ao salientar que os cientistas se utilizam da linguagem do mesmo modo que as 

pessoas comuns nos seus afazeres cotidianos: 

 

O giro linguístico é particularmente interessante não porque proponha 
que a linguagem é importante, nem porque sugira que a maior parte das 
ações humanas são linguísticas ou, como diria Wittgenstein, porque 
tudo é linguagem. Não é por tudo isso que ele se torna importante. Sua 
relevância reside no fato de que contrapõe a linguagem cotidiana (ou 
seja, o que nós fazemos quando falamos) à linguagem científica 
especializada e formal, suscitando a pergunta sobre se é ou não 
necessário elaborar uma linguagem própria, capaz de explicar como é o 
mundo.  

 

 

Deste modo, a deslegitimação da linguagem científica como sendo a maneira mais 

adequada de descrever a realidade, permitiu a compreensão de que podemos 

interpretar essa mesma realidade a partir das práticas de qualquer pessoa comum. A 

repercussão dessas novas concepções pôde ser sentida em diferentes ciências sociais e 

humanas, como a linguística, a antropologia, a filosofia e a psicologia. Esta, em particular, 

absorveu o impacto do giro linguístico principalmente ao desenvolver correntes 

construcionistas com o apoio de autores como Kenneth Gergen, Jonathan Potter, Michael 

Billig e Ian Parker, que atualmente vêm desenvolvendo o campo da psicologia social 

discursiva, no qual nos posicionamos teoricamente e que, além de ressaltar o caráter 
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performativo da linguagem, também tece críticas à visão representacionista do 

conhecimento, como explicitamos previamente no texto. 

 

3.1.2 Construcionismo e Psicologia 

 

Como já discutimos anteriormente, o Construcionismo Social é uma perspectiva 

teórica que nos convida a repensar os modos de construção do nosso conhecimento e a 

reavaliar criticamente alguns pressupostos científicos já tão solidificados e atestados 

como corretos e estáveis pela vertente positivista-empirista.  

Em se tratando da Psicologia, essas críticas são as responsáveis pela mudança de 

postura dos pesquisadores diante da questão metodológica das pesquisas que vinham 

sendo realizadas e que insistam em privilegiar situações experimentais em laboratórios. 

De acordo com Spink e Frezza (2004), foi no final dos anos cinquenta e na década de 

sessenta, no calor dessas revisões, que os psicólogos sociais decidiram sair dos 

laboratórios, impulsionados pela valorização da observação dos comportamentos em 

situações naturais e pelos estudos de comportamentos em seu ambiente natural. 

“Tratava-se, antes de mais nada, de uma virada metodológica, que reagia contra a 

psicologia de laboratório” (SPINK, FREZZA, 2004, p. 21). 

A mudança no posicionamento metodológico não tardou a ocasionar implicações 

para a própria definição do que seria o objeto da Psicologia Social. Brotaram 

importantes reflexões críticas acerca da “naturalizaç~o dos fenômenos psicológicos” 

(que impedia que conceitos e as teorias fossem reconhecidos como produtos de um 

contexto histórico-cultural), como também acerca da “despolitizaç~o da disciplina” 

(caracterizada pela cegueira quanto ao seu papel na legitimação da ordem social). 

Sobre a contextualização histórico-cultural do objeto da Psicologia, Gergen (1985, 

p. 2) faz questão de nos advertir que  

 

os termos com os quais entendemos o mundo são artefatos sociais, 
produtos historicamente situados de intercâmbio entre as pessoas. (...) 
Sob este enfoque, a investigação é atraída às bases históricas e culturais 
das várias formas de construção do mundo. 
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O referido autor nos lembra que alguns objetos e entidades, já bem conhecidos 

pela humanidade, parecem ter passado por mudanças significativas nos seus 

significados através do tempo. A investigação histórica tem revelado, por exemplo, 

amplas variações históricas no conceito de criança, tão bem explicitadas por Philippe 

Ariés (1962/1978) na sua obra sobre a história social da criança; no conceito de amor 

maternal, como salientou Elisabeth Badinter (1980/1985) em seu livro sobre o mito do 

amor materno; como também no conceito de self como algo que talvez não seja tão 

isolado e autônomo como imaginávamos, como mostraram Verhave e van Hoorne 

(1984). 

Aliada ao tempo, a cultura também demarca a construção de conceitos de 

processos psicológicos, como constatam alguns estudos etnográficos. São estudos sobre 

a descrição das emoções entre os Ifaluk, habitantes de uma ilha do Pacífico, tema de 

pesquisa de Lutz (1982), sobre a identidade entre os Trobriandeses, nativos de ilhas do 

noroeste da Nova Guiné (ou noroeste da Melanésia) pesquisados por Lee (apud Carrol, 

1959), e sobre o self entre os Maori, habitantes nativos da Nova Zelândia, foco de 

estudos de Smith (1981/1986). 

Na opinião de Gergen (1985), esses trabalhos nos levam a considerar as origens 

sociais de concepções dadas como certas sobre a mente - tais como a dicotomia entre 

razão e emoção, a existência de motivações e memórias, e a trama simbólica que se 

acredita subjacente { linguagem. “Elas dirigem nossa atenç~o para as instituições sociais, 

morais, políticas e econômicas que sustentam e são apoiadas pelas premissas atuais 

sobre a atividade humana” (p.2). 

O referido autor ainda sugere que a permanência de uma determinada forma de 

entendimento ao longo do tempo depende mais das vicissitudes dos processos sociais, a 

exemplo da comunicação, da negociação, do conflito e da retórica, do que da validade 

empírica da perspectiva em questão.  As formas de compreensão negociada são 

expressivamente importantes na vida social, na medida em que estão inteiramente 

vinculadas com muitas outras atividades das quais participam as pessoas. “As descrições 

e explicações sobre o mundo constituem, elas próprias, formas de ação social. Assim 

sendo, est~o entrelaçadas no amplo leque de outras atividades humanas” (Gergen, 1985, 

p. 3). 
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Desse modo, descrições e explicações compõem uma parte integral de vários 

modelos sociais. Servem tanto para sustentar e apoiar certos padrões, como para excluir 

outros. Nesse sentido, propor alterações de descrições ou explicações é, 

conseqüentemente, desafiar certas ações e sugerir outras.  

Foi na direção dessas constatações que muitos pesquisadores passaram a se 

ocupar das imagens e metáforas das ações humanas que são comumentemente 

disseminadas pelas teorias da psicologia. Psicólogos têm se dedicado cada vez mais a 

ponderar sobre as implicações político-sociais das proposições da sua ciência. Atuando 

desse modo, o Construcionismo Social adquire uma roupagem de crítica social 

estruturada.  

A Psicologia Social começa, assim, a fazer sua própria crítica quanto ao que 

produz e quanto à conseqüente despolitização dessa produção. Spink e Frezza (2004) 

salientam, inclusive, que uma das bases da perspectiva construcionista vem da Política, 

mais precisamente de movimento que irrompe com o propósito de viabilizar o 

empowerment de grupos sociais marginalizados.  

As reflexões construcionistas, nesse aspecto, são impregnadas por um substrato 

crítico-político, que tem como objetivo subjacente o de libertação daquilo que se tornou 

instituído e essencializado. A premissa que distingue a pesquisa construcionista das 

demais, de acordo com Ian Hacking (1999), é a da crítica ao status quo: se supomos um 

fenômeno social qualquer, que não precisa existir nem ser como é → então ele não será 

determinado pela natureza das coisas → assim, ele não é inevitável.  

O Construcionismo abraça a ideia de que as referências e os conceitos que 

empregamos para descrever, esclarecer, e escolher entre as opções que a nós são 

cotidianamente apresentadas, são construções humanas, consequências de nossas 

práticas e convenções. Assim, como construções históricas e culturais, elas não podem, 

por princípio, ser est|ticas. A pesquisa construcionista se torna, por conseguinte, “um 

convite a examinar essas convenções e entendê-las como regras socialmente construídas 

e historicamente localizadas. É um convite a aguçar a nossa imaginação e a participar 

ativamente dos processos de transformaç~o social” (SPINK, FREZZA, 2004, p. 32). 

Dentro da perspectiva construcionista, destaca-se a psicologia discursiva como 

vertente metodológica com a qual lançaremos nosso olhar sobre o material de análise. 

Compreendida como um tipo particular de análise do discurso, a psicologia discursiva 
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possui como característica um desenvolvimento engajado nos níveis teórico, 

metodológico e conceitual (POTTER, EDWARDS, 2001).  

 

3.2 A Psicologia Social Discursiva 

 

A Psicologia Social Discursiva é uma abordagem teórico-metodológica que 

enfatiza a natureza retórica do discurso, sua função, efeitos e variabilidade, como 

salienta Oliveira Filho (2005). Guarda muitas semelhanças com a perspectiva 

construcionista, como a premissa de que a linguagem é construtora de realidades, o 

interesse em como as pessoas constroem realidades e a compreensão da linguagem 

como uma prática social. 

Dentro do debate construcionista sobre a linguagem com função social, podemos 

destacar o trabalho dos psicólogos sociais britânicos Jonathan Potter e Margareth 

Whetherel (1992), que trouxeram grande contribuição para uma melhor compreensão 

da vida e interação sociais através do estudo dos textos sociais. Eles foram os primeiros 

a escrever sobre a aplicação da análise de discurso dentro do campo da psicologia social, 

em obra intitulada Discourse and social psychology: beyond attitudes and behavior, na 

qual apresentam as três abordagens teóricas que são consideradas os fundamentos da 

Psicologia Social Discursiva: a teoria dos atos de fala, a etnometodologia e a semiótica. 

 

3.2.1 Fundamentos da Psicologia Discursiva 

 

Proposta primeiramente pelo filósofo britânico John Austin, a teoria dos atos da 

fala produziu um impacto significativo em diversas disciplinas e reconfigurou 

radicalmente a forma de ver a linguagem e a sua operação. Segundo esse autor, a 

linguagem é utilizada como uma ferramenta para se fazer coisas. Nessa perspectiva, o 

foco é sobre os diversos tipos de ações humanas que se realizam através da linguagem. 

Falar é transmitir informações, mas é também, sobretudo, uma forma de agir sobre o 

interlocutor e sobre o mundo circundante. 

O interesse de Austin é pela linguagem ordinária, simples, através de uma 

abordagem pragmática que permite abrir espaços para a ambigüidade, equívocos, falhas, 
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deslizes e sentidos não-literais. Nesse sentido, os enunciados ordinários são analisados e 

compreendidos para além da sua literalidade, uma vez que mostram que os diferentes 

sentidos não emergem das estruturas linguísticas, mas de um conjunto de fatores que 

compreendem não só o interlocutor e seu conhecimento, mas também as condições de 

produção do enunciado. 

Até então, acreditava-se que as afirmações serviam apenas para descrever um 

estado de coisas, logo, seriam verdadeiras ou falsas. Austin põe em xeque essa visão 

descritiva da língua, mostrando que certas afirmações não servem para descrever nada, 

mas sim para realizar ações. Austin (1962 apud POTTER; WETHERELL 1992) distinguiu 

dois tipos de enunciados: ● os constativos (constatives acts), que seriam aqueles que 

descrevem ou relatam um estado de coisas; são os enunciados comumente denominados 

de afirmações, descrições ou relatos, como Eu jogo futebol; ● e os enunciados 

performativos (performing acts), que não descrevem, não relatam, nem constatam 

absolutamente nada, mas que, quando proferidos na primeira pessoa do singular do 

presente do indicativo, na forma afirmativa e na voz ativa, realizam uma ação (daí o 

termo performativo: o verbo inglês to perform significa realizar). Eis alguns exemplos: 

Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo; Eu te condeno a dez meses de 

trabalho comunitário. Tais enunciados, no exato momento em que são proferidos, 

realizam a ação denotada pelo verbo; não servem para descrever nada, mas sim para 

executar atos (ato de batizar, condenar, perdoar, abrir uma sessão, etc.). Nesse sentido, 

dizer algo é fazer algo. São os enunciados performativos que constituem o maior foco de 

interesse de Austin. 

No entanto, o simples fato de articular um enunciado performativo não garante a 

sua realização. Para que ele seja bem-sucedido, isto é, para que a ação por ele designada 

seja de fato realizada, é preciso, ainda, que as circunstâncias sejam adequadas. Um 

enunciado performativo articulado em circunstâncias inadequadas pode ficar sem efeito. 

Assim, Austin se volta para o estudo das condições nas quais esses enunciados são 

produzidos, ressaltando que falar só realiza o ato pretendido sob certas condições, que 

implicam em dizer o quê, como, sob que modalidades, a quem, quando, onde, com que 

intenções e com que efeitos. O enunciado performativo torna-se, dessa forma, 

indissociável das relações interlocutivas de diversas ordens que os falantes realizam 

entre si.  
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Em uma série de conferências que veio a proferir, Austin demonstrou, no entanto, 

que a distinção entre os enunciados constativos e performativos não poderia se 

sustentar. Segundo a teoria geral dos atos de fala, todas as expressões realizam ações e, 

ao mesmo tempo, apresentam traços dependentes de questões de verdade ou falsidade. 

Foi assim que a teoria de Austin conseguiu deslocar a discussão da ideia de que as 

afirmações se localizariam num espaço conceitual de onde se poderia comparar com 

algum aspecto do mundo, e direciona a atenção para as afirmações como ações 

realizadas em determinados contextos com determinados resultados (POTTER, 1998).  

A oposição entre os enunciados constativos e performativos ganha outra 

dimensão quando Austin conclui que as condições de validade dos enunciados 

performativos podem ser igualmente aplicadas aos constativos e que, as condições de 

validade destes, medidos em questões de veracidade ou falsidade, podem ser extensíveis 

aos performativos também. Por fim, termina por concluir que os constativos também 

realizam ações, que as sentenças ao mesmo tempo em que descrevem também fazem 

coisas, e abandona a distinção entre essas duas classes de enunciados, a reorganiza e 

desenvolve a teoria dos atos de fala. 

Austin e sua teoria abriram caminho para o reconhecimento de que a linguagem é 

uma prática humana, e de que a usamos como uma ferramenta para fazer coisas. Ele nos 

ofereceu uma perspectiva social da linguagem ao destacar o papel das convenções 

sociais quando demonstra que estas também fazem parte das ações que se desenvolvem 

através de fala, reconhecendo, desse modo, a importância do contexto social que envolve 

o uso da linguagem.    

Com relação à etnometodologia, Potter e Wetherell (1992) afirmam que esta trata 

os objetivos e as metas das pessoas comuns como similares aos de um cientista social. O 

termo etnometodologia foi inicialmente cunhado por Harold Garfinkel na sua obra 

Studies in Ethnomethodology (1987; primeira publicação em 1967), e se refere a uma 

corrente da sociologia norte-americana que surgiu na Califórnia no final dos anos 60 do 

século passado, em meio a intensas contestações à sociologia tradicional, o que gerou 

sérios debates nos meios acadêmicos das universidades americanas e européias. 

A partir de influências teóricas do interacionismo simbólico e da fenomenologia 

social de Schütz, a etnometodologia desenvolveu um conjunto de conceitos que revelam 

os posicionamentos epistemológicos e metodológicos das ideias que defende. São muitos 

os termos e conceitos utilizados pelos etnometodólogos, porém, para este trabalho, 
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destacaremos apenas alguns deles, considerando-os mais relevantes para a nossa 

proposta de pesquisa.  

Um desses conceitos diz respeito { “indicialidade”, ou indexicalidade, para Potter 

(1998), no qual a ideia central é que o significado de uma palavra ou expressão depende 

do contexto no qual é usado. De acordo com esse autor, o estudo do significado de uma 

expressão não apontará para uma conclusão satisfatória se não se tem compreensão da 

ocasião na qual se utiliza tal expressão. Quando os etnometodólogos se referem à 

“ocasi~o” ou “contexto” n~o se limitam a uma descriç~o geral da produç~o da fala, mas 

querem destacar os detalhes específicos da interação na qual se envolvem os 

participantes. Portanto, dizer que uma express~o est| “ocasionada” é “dizer que est| 

adaptada a uma sequencia de fala, que por sua vez forma parte de um contexto social 

mais amplo” 6 (POTTER, 1998, p. 65).  

É fazendo referência a John Heritage (1984) que o autor nos lembra que a 

indexicalidade não precisa necessariamente ser considerada como um defeito da 

linguagem comum, já que esta não consegue ser suficientemente definida ou elaborada 

para dar conta de todos os contextos. É exatamente essa natureza indicativa que permite 

o emprego de um número relativamente pequeno de termos descritivos em uma 

variedade de ocasiões diferentes para conseguir a inflexão certa que precisa o relato. E 

assim os termos gerais adquirem um sentido e uma referência precisos ao seu emprego 

num determinado contexto. “Dito em poucas palavras, a quest~o b|sica é que a 

combinaç~o de palavras e contexto é o que d| sentido a uma express~o” (POTTER, op. 

cit, p. 66). 

Dessa forma, o enfoque etnometodológico nos orienta a observar os meios pelos 

quais se constrói o discurso, as circunstâncias nas quais se inscreve e os fins a que serve. 

Um segundo conceito desenvolvido pela etnometodologia é o da reflexividade, 

que destaca que as descrições não são unicamente descrições, mas que também fazem 

algo, ou seja, não se limitam a representar uma faceta do mundo, mas intervêm no 

mundo de uma maneira prática também. Uma descrição não é só sobre algum evento ou 

situação, mas também uma potente e constitutiva parte desse evento ou situação. A fala 

poderia ser entendida, assim, como constitutiva da própria ação (POTTER, WETHERELL, 

1992) 

                                                           
6 Tradução livre de “es decir que est| adaptada a uma secuencia de habla, que a su vez forma parte de um 

contexto social m|s amplio”. 
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Os etnometodólogos entendem que a fonte das informações para as análises 

devem ser os próprios atores, em interação social efetiva, por meio do processo de 

relatabilidade. A propriedade da relatabilidade está diretamente relacionada ao 

processo da reflexividade, pois pode ser entendida como as descrições que os atores 

fazem dos seus processos reflexivos. No entanto, não é uma descrição pura e simples da 

realidade enquanto pré-construída. A etnometodologia acredita que essa descrição, em 

se realizando, fabrica o mundo do indivíduo que narra, que o constrói enquanto é 

descrito. E enquanto são descritas, ou seja, enquanto são dotadas de significado e 

sentido através dos processos pelos quais são relatadas, as ações sociais revelam o 

mundo social na sua mais pura essência. 

No que se refere à semiologia, os autores Potter e Wetherell (1992) retomam os 

escritos do linguísta suíço Ferdinand Saussure para explicar o princípio da 

arbitrariedade do signo. De acordo com os autores, Saussure faz distinção entre um 

conceito, que denomina de significado, e o som da fala a ele associado, denominado de 

significante, sendo a combinação dos dois chamada de signo linguístico. 

O argumento central da arbitrariedade do signo baseia-se na demonstração de 

que nem a natureza do significante, nem a do significado ou da relação entre eles, é fixa 

ou determinada. Não há, portanto, nenhuma relação natural ou essencial entre o 

significante e o significado, pois qualquer som de fala pode ser utilizado para qualquer 

significado, tornando a escolha, assim, totalmente arbitrária: qualquer som poderia ser 

utilizado para significar o animal cachorro, por exemplo. A escolha é essencialmente 

arbitrária, explicam Potter e Wetherell (op. cit.). 

O argumento mais controverso, no entanto, é o de que significados e conceitos 

são, eles mesmos, arbitrários. Não há nada que determine a natureza do significado ou a 

natureza do significante, não há nenhuma relação natural ou intrínseca entre eles. Para 

Saussure, a consequência disso é que o uso da linguagem não pode ser visto como um 

processo de nomeação, no qual se usa uma lista de palavras que corresponde a uma 

coisa que ela nomeia, mas sim como um uso sempre dependente de um sistema de 

relações que se estabelecem em um contexto cultural. 

Foi nesse contexto que Roland Barthes, semiologista francês que trouxe 

consideráveis contribuições ao trabalho inicial de Saussure, indicou a possibilidade de 

haver diferentes níveis de significados no sistema semiológico cultural. Enquanto 
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Saussure salientava que os significantes e os significados são conectados pelo signo 

durante o processo de significação, Barthes, por sua vez, apontava que o processo não 

precisaria necessariamente parar por aqui, pois o signo poderia chegar a outro nível de 

significação quando se tornasse significante para um novo significado - significação de 

segundo nível, ou mito, como ele mesmo chamou. 

Para deixar mais claro, Potter e Wetherell usam o exemplo do ‘Jaguar XJ6’, carro 

esporte com determinado design e desenvoltura que fazem dele um automóvel com 

clientela formada principalmente por pessoas ricas. Assim, a palavra ‘Jaguar XJ6’ pode 

remeter ao carro em si, como também à riqueza, luxúria, velocidade, vida glamorosa, e 

assim por diante. Falar que determinada pessoa possui um Jaguar XJ6 pode, por si só, 

gerar determinadas expectativas com relação a sua posição social, sua fortuna ou sua 

personalidade. ‘Jaguar XJ6’ tornou-se, desse modo, um significante para um novo 

significado. 

O interesse de Saussure e Barthes estava voltado para os estudos dos sistemas de 

significação que, por trás de sua aparente simplicidade, escondiam uma complexa 

associação com o contexto cultural no qual eram produzidos. Eles mostraram que os 

significados que temos como dados, naturais, são essencialmente arbitrários, 

convenções culturalmente construídas. 

 

3.2.2 A análise do discurso 

 

Sistematizada inicialmente por Pecheux, a Análise do Discurso, somada à 

contribuição de autores como Bakhtin, Foucault, e outros, vem sendo amplamente 

utilizada para trabalhar os sentidos não literais dos enunciados, com base no 

reconhecimento da dimensão sócio-histórica da linguagem. É um tipo de metodologia 

que tem sido foco de interesse de diversas disciplinas, como a psicologia, a sociologia, a 

linguística, a antropologia, a filosofia, dentre outras, cada qual nos seus mais variados 

posicionamentos teóricos. Essas diferenças podem levar a uma confusão de 

terminologia, como alertam Potter e Wetherell (1992), produzindo uma diversificação 

de sentidos do termo discurso. 

 Os autores observam que para Gilbert e Mulkay (1984), por exemplo, discurso 

diz respeito a todo tipo de fala e escrita, enquanto que para Sinclair e Coulthard (1975) 
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discurso envolve apenas as formas da fala e como elas se interligam. Já Foucault (1971) 

se refere ao discurso como algo mais amplo, desenvolvido num contexto histórico, como 

prática linguística. 

Potter e Wetherell (op. cit.) se posicionam em consonância com Gilbert e Mulkay, 

e afirmam que empregam a palavra discurso em um sentido mais amplo, “cobrindo 

todas as formas de interações faladas, formais e informais, e textos escritos de todos os 

tipos” 7 (1992, p. 7). Enfatizam ainda que a preocupação deles não é com o discurso em 

si, uma vez que não são linguistas buscando acumular preocupações sociais à linguística 

através do estudo da pragmática. Na verdade, são psicólogos sociais que investem numa 

melhor compreensão da vida e interação sociais através do estudo dos textos sociais. 

Segundo os autores supracitados, há um bom número de razões que fazem os 

psicólogos sociais se interessarem pela análise de discurso. Grande parte da nossa vida 

cotidiana, das nossas interações sociais, envolve o uso da linguagem, seja ela falada ou 

escrita. Nesse sentido, o estudo da linguagem é particularmente importante porque é a 

mais básica e difundida forma de intercâmbio entre pessoas.  

Deste modo, o objetivo da análise do discurso seria entender as formas sutis em 

que a linguagem orienta a percepção e faz as coisas acontecerem, e ainda buscar 

adquirir uma melhor compreensão da vida social e das interações sociais. Com isso, 

fazem questão de ressaltar que a linguagem é ativa, carrega implicações e significados 

sociais e políticos, podendo também ser utilizada para construir e criar interações e 

mundos sociais. 

O principal interesse desses autores está nos mais variados tipos de textos, desde 

registros de conversas, histórias de jornais, romances, novelas, transcrições de 

entrevistas gravadas, etc., pois consideram que os textos são produtos culturais e 

psicológicos complexos, construídos de forma particular para fazer as coisas 

acontecerem. Eles procuram analisar o modo como um texto constrói uma realidade 

específica e discutir sobre a estreita interdependência existente entre a linguagem 

descritiva e a avaliativa. 

Para Potter e Edwards (2001), a análise de discurso utilizada pela Psicologia 

Social Discursiva pode ser considerada a partir de três premissas fundamentais: o 

                                                           
7 Tradução livre de: (…) “to cover all forms of spoken interactions, formal and informal, and written texts 

of all kinds.”                         
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discurso é situado, orientado à ação e construído. Quando afirmam que o discurso é 

situado, eles aludem ao contexto no qual é produzido, ou seja, o texto ou a fala são 

situados na medida em que sucedem numa sequência de interação ou em algum tipo de 

contexto, que os precede e que se segue.  

Ao alegarem que o discurso é orientado à ação, estão assumindo que o discurso 

pode ser utilizado de modo a realizar ações, a produzir efeitos de diversos tipos, como 

culpar, convidar ou mostrar-se neutro num debate sobre assunto controverso, por 

exemplo. O termo ação é usado pelos autores para referir-se às situações e interações 

que nos envolvemos na vida cotidiana, seja no trabalho, nos relacionamentos ou 

participando dos mais variados grupos culturais heterogêneos.   

E por último, os autores consideram o discurso como construído em dois 

sentidos. Num primeiro, o nível de preocupação estaria relacionado ao modo como ele é 

construído em termos de palavras, idiomas, metáforas, descrições, dispositivos 

retóricos, relatos, estórias e assim por diante, no curso de uma interação ou no 

desempenho de ações particulares. Num segundo, estaria relacionado à forma como o 

discurso constrói e estabiliza versões do mundo, estudando como versões de 

circunstâncias da vida são produzidas para trazerem determinados efeitos nas 

interações. 

Ao ressaltarem o contexto de uso do discurso, Potter e Whetherel (op. cit.) falam 

sobre os repertórios interpretativos, e os descrevem como um conjunto de termos e 

descrições, que são agrupados em torno de figuras, imagens e metáforas, e que abordam 

o conteúdo das enunciações e da organização do discurso. Os autores deixam claro que o 

seu foco na linguagem não é na sua dimensão linguística, mas sim naquilo que é 

realizado a partir do uso dessa linguagem. 

Para outros autores, a natureza retórica do discurso não poderia deixar de ser 

destacada.  Michael Billig (2008), por exemplo, no livro Argumentando e pensando: uma 

abordagem retórica à psicologia social, propõe que muitas questões psicológicas 

poderiam ser esclarecidas se focássemos na dimensão argumentativa da vida social, e 

convida os psicólogos sociais a fazer um resgate da antiga tradição da retórica na 

tentativa de elucidar como o discurso pode ser organizado a fim de se tornar persuasivo.  

Segundo Oliveira Filho (2005), dentre os objetivos da análise do discurso está a 

identificação das estratégias argumentativas utilizadas pelos locutores quando estão se 
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posicionando contra ou a favor de um determinado tema ou categoria. Para isso, esses 

locutores fazem uso de recursos interpretativos tirados dos mais variados discursos.  

Além deste, os analistas do discurso buscam identificar as contradições, 

inconsistências e ambiguidades presentes no discurso, considerando que ele é 

caracterizado pela variabilidade tanto dentro de um mesmo grupo social quanto nas 

diferentes intervenções discursivas de um mesmo indivíduo. As pessoas, quando 

argumentam, estão reproduzindo em seus discursos as diversas concepções que estão 

em conflito no interior da sociedade – no senso comum – o que proporciona essa 

variabilidade. Assim, as inconsistências identificadas nos discursos podem ser 

consideradas como atualizações desse conflito social num nível subjetivo.  



 
 

 

 

 

 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

 

A nossa proposta de pesquisa com adolescentes vindos de comunidades rurais 

do município de Santa Terezinha, sertão pernambucano, levou-nos ao campo da análise 

do discurso como método de pesquisa. Neste capítulo explicitamos os aspectos práticos 

da pesquisa, incluindo uma descrição da cidade de Santa Terezinha, do instrumento por 

nós utilizado e da análise do material. 

 

4.1 Santa Terezinha  

 

O município escolhido para a realização da pesquisa, Santa Terezinha, está 

localizado na macrorregião do sertão do Estado de Pernambuco e na microrregião do 

pajeú, com uma área territorial de 218,6 km2, limitando-se ao norte com o Estado da 

Paraíba e Brejinho, ao sul com Tabira e São José do Egito, ao leste com São José do Egito 

e ao oeste com Tabira. Distante 430 km da capital pernambucana, administrativamente 

é composto pelo distrito sede e pelo povoado Vila do Tigre. 
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Figura 1 – Mapa do Estado de Pernambuco indicando a localização da cidade de Santa Terezinha. 

O clima da região é semi-árido quente, com temperaturas variando entre 20º C e 

36ºC. A caatinga é a vegetação predominante e sua economia está baseada 

principalmente na agricultura e no comércio. De acordo com a contagem da população 

realizada em 2007 pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população 

estimada é de 9.934 habitantes. Destes, 57% residem na zona urbana e 43% na zona 

rural.  

Duas razões principais nos levaram a realizar a pesquisa nessa cidade: o fato dela 

se enquadrar nos propósitos da nossa investigação, ou seja, se localizar numa região do 

interior do estado e possuir uma zona rural que permitisse uma verdadeira experiência 

de vida rural para os jovens que lá residem; a rede de contatos construída pela 

pesquisadora durante o período que lá trabalhou como psicóloga de um Centro de 

Referência. Esses contatos constituíram como um facilitador para o acesso aos 

adolescentes que seriam entrevistados, bem como aos administradores da escola que 

serviu de mediadora entre nós e os participantes. 

Antes de estabelecermos contato com a diretoria dessa instituição, enviamos 

nosso projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), uma vez que em pesquisas com seres humanos é necessário seguir 

as suas recomendações, que têm o intuito de proteger e respeitar o participante no que 
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diz respeito às questões éticas e legais. O projeto adotou as normas estabelecidas pela 

Comissão Nacional de Saúde na Resolução de nº 196/96, sendo aprovado e liberado 

para o início da coleta no dia 04 de março de 2009 (Anexo), com registro de número 

422/08. Só após o recebimento do parecer favorável é que partimos para a execução da 

pesquisa. 

Primeiramente procuramos a diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental 

e Médio Santa Terezinha, localizada na sede do município, mas que atende tanto 

estudantes residentes da área urbana como da rural e, após as apresentações e 

explicações sobre os objetivos da pesquisa, pedimos permissão para que realizássemos 

entrevistas com estudantes que fossem adolescentes e que, ainda, residissem da zona 

rural. Escolhemos utilizar a escola como meio de aproximar-se dos adolescentes devido, 

principalmente, às dificuldades de acesso aos sítios, já que não há na cidade serviços de 

transportes públicos regulares que permitissem uma certa mobilidade entre o campo e a 

cidade para a pesquisadora. Outro fator que colaborou para que usássemos a escola 

como ponte foi a possibilidade de encontrar, num mesmo lugar, um número de 

participantes que viabilizasse a realização da pesquisa num tempo hábil, tendo em vista 

os prazos exigidos pelo programa de mestrado. 

Para a escolha daqueles adolescentes que viriam fazer parte do nosso trabalho, 

preferimos conversar com a administradora da escola e com professores que lá 

lecionavam, e pedir que nos indicassem alguns alunos que eles sabiam que moravam em 

sítios nos arredores da cidade. Assim, nos apresentamos a esses alunos e conversamos 

sobre a proposta da pesquisa, explicitando os objetivos e os procedimentos 

metodológicos para, por fim, convidá-los a serem nossos depoentes. De modo geral, não 

encontramos resistências por parte deles em aceitar colaborar com nossa investigação.  

 

4.2 Os participantes 

 

Dispuseram-se a participar da pesquisa quatorze (14) adolescentes de ambos os 

sexos, dos quais sete (07) eram do sexo feminino e sete (07) do sexo masculino, com 

idades que variaram entre treze (13) e dezoito (18) anos. Vinham do povoado conhecido 
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como Vila do Tigre e dos sítios Campo dos Freire, Angico, Quatí, Macaco, Batinga, 

Chapada, Xavier, Baixa de Fava, Lagoa do Felipe e Lagoa do Rufino. 

Somente após a obtenção da permissão dos seus responsáveis e da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) é que demos início à 

realização das entrevistas. Todas elas foram realizadas no prédio da própria escola, com 

o conhecimento e a permissão da diretoria, durante horário que não estavam em aula, ao 

longo dos meses de abril, maio e junho de 2009, e foram gravas utilizando um mp3 

player e transcritas na íntegra pela própria pesquisadora, que tentou ser o mais fiel 

possível a fala dos adolescentes, incluindo as pausas e até as regionalidades da língua.  

Vale lembrar que todos eles receberam nomes fictícios - escolhidos por eles mesmos - 

para que, dessa forma, pudéssemos ilustrar nossa pesquisa com trechos de suas falas e, 

ao mesmo tempo, preservar a sua identidade: Ringo Star, Pamela, Ítala, Renato, Valesca, 

Aislane, Gabriela, Márcio, Xaolin, Henrique, Eduarda, Marcelo, Sarah e Manoel.  

Trabalhamos com um mesmo roteiro de entrevista (Apêndice B) que 

contemplava questões abrangentes e que foram elaboradas a partir do nosso objeto de 

investigação. Nesse roteiro, o entrevistado tinha a possibilidade de discorrer o tema 

proposto sem respostas ou condições pré-fixadas pela pesquisadora. Nesse sentido, 

achamos importante incluir também indagações acerca do seu dia-a-dia, do que 

gostavam ou não de fazer, e assim por diante, pois tínhamos o propósito de fazer da 

entrevista algo parecido com uma conversa informal para que, assim, eles se sentissem 

mais à vontade. 

É importante frisar, ainda, a postura ativa que o entrevistador adota numa 

entrevista de análise de discurso. Este, diante das respostas dos adolescentes, pode fazer 

novos questionamentos e intervenções pedindo mais elucidações, explicações, etc. 

Wetherell e Potter (1992) lembram que, numa abordagem discursiva, as entrevistas são 

tratadas como uma interação social e, nessa direção, o entrevistador contribui tanto 

quanto o entrevistado, pois ambos estão construindo versões que compõem uma 

variedade de fontes interpretativas. “Ambos s~o tópicos analíticos de interesse” 8 (p. 99). 

Desse modo, a ideia de que o pesquisador deve adotar uma postura neutra e distante 

não é interessante para os nossos objetivos.  

                                                           
8  Tradução livre de: “Both are analytic topics of interest”. 



58 
 

Cabe assinalar ainda que não determinamos previamente o número de 

entrevistas que seriam realizadas, pois est|vamos nos baseando no critério do “ponto de 

saturaç~o” proposto por Bertaux (1980 apud LANG, CAMPOS e DEMARTINI, 2001), que 

recomenda que se encerre a realização das entrevistas no momento em que as respostas 

começarem a ficar repetitivas, sem dados novos, indicando que já dispúnhamos de 

material suficiente para a análise, isto é, quando o ponto de saturação fosse atingido.  

 

4.3 A Análise 

 

Partimos da ideia de que, tão importante quanto à análise em si, é o processo que 

a antecede. A familiarização com o material que seria analisado começou já durante a 

transcrição das entrevistas, realizada pela própria pesquisadora. Uma vez transcritas as 

entrevistas, foram feitas várias leituras desse material, processo de codificação que 

consistiu em procurar, nas falas dos sujeitos, temas ou categorias que estivessem 

relacionados com a temática da pesquisa, no caso, a adolescência.  

Wetherell e Potter (1992) alertam que a codificação não pode ser confundida 

com a análise em si. Ela é realizada principalmente com o intuito de melhorar o manejo 

de todo o material produzido, concentrando pontos relevantes para a discussão e, assim, 

tornando as análises mais fáceis. No processo de codificação, algumas categorias de 

análise emergiram das preocupações que previamente estimularam este estudo, mas 

outras vieram da própria experiência de entrevista e das repetidas leituras que fizemos 

do corpo das transcrições As categorias usadas nesse trabalho dizem respeito a 

conteúdos que foram agrupados pela sua repetição nos discursos, ou por aparecerem 

permeados de tensões e/ou ambigüidades, ou pelos consensos que indicavam ou ainda 

por terem sido pouco mencionados ao longo das entrevistas. 

Para uma melhor visualização das categorias de análise, nós copiamos extratos de 

fala de todas as entrevistas que tinham alguma relação com o tema de interesse e 

criávamos, assim, um novo arquivo. Esta seleção das falas era inclusiva, ou seja, sempre 

que havia um extrato que estivesse relacionado com uma categoria em particular, nós o 
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adicionávamos ao arquivo. Mas esse era um processo cíclico também, pois, à medida que 

nossa discussão se desenvolvia, nós voltávamos às entrevistas originais e procurávamos 

por outros excertos que só agora podíamos ver como relevantes.  

No exercício analítico propriamente dito, primeiramente nós procuramos por 

padrões nos discursos dos entrevistados. Esses padrões se apresentaram ora em forma 

de variabilidade, ou seja, nas diferenças nos conteúdos e nas formas dos discursos, ora 

na forma de consistência, nas semelhanças, nas características comuns nos diversos 

argumentos desenvolvidos pelos sujeitos. Após termos identificado as variações e 

consistências discursivas, procuramos discutir as funções e consequências desses 

discursos.  

Procurar pela variabilidade discursiva é importante porque ela é um sinal de que 

diferentes formas de construção de eventos, processos ou grupos estão sendo usados 

para atingir diferentes efeitos. “Padrões de variações e consistência na forma e conteúdo 

dos discursos ajudam o analista a mapear os padrões de repertórios interpretativos que 

os participantes estão construindo” 9 (WETHERELL, POTTER, 1992, p. 102). Em outras 

palavras, eles ajudam a revelar as diferentes formas pelas quais o discurso orienta-se 

para a ação.   

                                                           
9  Tradução livre de: “Patterns os variation and consistency in the form  and content os accounts help the 

analyst to map out the pattern of interpretative repertoires that the participants are drawing on” 



 
 

– E você se vê como adolescente? 
– Me vejo. 

– Por quê? 
 – Porque... assim, as pessoas falam “você está na fase da adolescência,  

você  é um adolescente, você gosta de sair, você gosta de se divertir... é um adolescente”.  
E eu acho que sou da maneira que o povo fala, então eu sou um adolescente.  

(Eduarda, 15 anos, participante da pesquisa) 

 

5. REPRESENTAÇÕES: DEFININDO E DESCREVENDO A ADOLESCÊNCIA E 

O ADOLESCENTE 

 

 

A partir das entrevistas realizadas com adolescentes de zona rural do sertão de 

Pernambuco, buscamos analisar as construções discursivas sobre a adolescência, 

objetivando, especificamente, identificar e analisar a mobilização de termos, definições, 

descrições e teorias sobre a adolescência nesses discursos.  

Antes de partirmos para a discussão e análise das entrevistas, gostaríamos, 

contudo, de lembrar que os discursos obtidos para a realização desta pesquisa foram 

enunciados numa situação de entrevista, e é importante que estejamos atentos para as 

implicações daí decorrentes. A Psicologia Social Discursiva aponta para a premissa de 

que os discursos são suscetíveis de serem apresentados de inúmeras maneiras em 

função do contexto no qual é produzido. Desse modo, uma entrevista implica a presença 

de duas pessoas, entrevistadora e entrevistada, que interagem e constroem juntas o 

testemunho, o significado, o sentido, que não estão desde sempre estabelecidos, mas que 

são produzidos naquela situação interacional (QUEIROZ, 1999).  

Portanto, mesmo que tentemos não interferir no discurso do outro, procurando 

nos manter numa postura neutra, sabemos que inevitavelmente acontecem as trocas de 

valores, emoções e representações, e que isso termina por fazer parte do discurso do 

entrevistado, bem como das nossas próprias análises. É como afirma Augras (1997, p. 

27): “é preciso levar em conta a subjetividade de quem d| o depoimento, mas também a 

subjetividade de quem interpreta”.  
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Como salientamos anteriormente, para a psicologia social discursiva o interesse 

está na ação dos discursos. Desse modo, quando analisamos uma descrição sobre a 

adolescência e o adolescente, nosso foco está orientado para identificar a natureza da 

ação realizada por tal descrição, ou seja, na ação realizada pelos entrevistados com suas 

falas. Assim, estamos adotando a perspectiva de que as descrições constroem o mundo, 

ou, pelo menos, versões dele. E ainda, que as descrições são, elas mesmas, construções. 

Quando nos referimos a construções estamos aludindo a uma noção que sugere a 

possibilidade de montagem, de produção, a possibilidade de empregar materiais 

diferentes na fabricação e a expectativa de estruturas diferentes como produto final. 

Adotar essa postura implica em destacar que as descrições são práticas humanas, 

possíveis, portanto, de serem diferentes. Implica ainda em ir de encontro a uma 

concepção de linguagem como puro reflexo de como são as coisas, de descrições 

passivas da realidade que se limitam a refletir o mundo como uma imagem num espelho, 

ou numa fotografia (POTTER, 1998).  

Portanto, nossa ênfase não é em como as descrições que foram elaboradas pelos 

adolescentes entrevistados podem ser consideradas confiáveis, literais, ou se, pelo 

contrário, podem resultar em equívocos, confusões ou mentiras. O que estamos 

pontuando é que a realidade é introduzida nas práticas humanas por meio das 

categorias e de descrições que fazem parte dessas pr|ticas. “O mundo n~o est| 

categorizado de antemão por Deus ou pela Natureza de uma maneira que todos nos 

vemos obrigados a aceitar. Constitui-se de uma ou outra maneira à medida que as 

pessoas falam, escrevem ou discutem sobre ele” 10 (ibid, p. 130). 

Nosso interesse em analisar as descrições sobre a adolescência e o adolescente 

construídas pelos entrevistados se justifica, uma vez que as consideramos como práticas 

sociais. A descrição é ação e produz efeitos. Um aspecto fundamental de qualquer 

descrição, de acordo com Potter (ibid), é seu papel na categorização: uma descrição 

constitui um objeto, ou um fato, como algo; e o formula como um algo que possui 

atributos específicos. Desse modo, os discursos dos nossos entrevistados descrevem e 

                                                           
10 Tradução livre de: “El mundo no est| categorizado de antemano por Dios o por la Naturaleza de una 
manera que todos nos vemos obligados a aceptar. Se constituye de una u outra manera a medida que las 
personas hablan, escriben y discuten sobre él”.  
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definem a adolescência e o adolescente conferindo uma série de características que nos 

dedicaremos a discutir a seguir.  

 

5.1 A Adolescência é preparação para a vida adulta 

 

Observamos que, nos discursos dos entrevistados, o fenômeno da adolescência 

está associado à idéia de passagem, de estágio e de período de maturação. Expressões 

como “período de transformaç~o”, de “transiç~o” e de “preparaç~o para vida adulta” 

aparecem quando descrevem a adolescência. É o período no qual se preparam para ser 

adulto, à medida que crescem, adquirem experiências e aprendem com a vida, como 

podemos ver nos excertos retirados das entrevistas que realizamos com Valesca, Pâmela 

e Henrique: 

 

VALESCA - Eu acho que é a passagem... da infância pra fase adulta... 

PÂMELA - Eu acho que adolescência, na minha opinião, seria um período 
de transformação, seria um período intermediário, onde você deixa de 
ser criança, aí passa por aquele período onde você aprende muita coisa 
com a vida, para você se tornar um adulto. Pra mim isso é... com 
responsabilidade. Pra mim isso é adolescência. 

HENRIQUE - Todo tempo é bom pro cabra aprender as coisas, mas na 
adolescência, acho que é a fase ideal da gente procurar saber mais.  
Porque quando a gente é criança, é inocente, não sabe de nada, aí 
quando passa pra adolescência, aí se não tiver alguém que ensine as 
coisas ao cabra, aí puxa pro lado ruim. Isso é da natureza do homem... é... 
aí puxa pro lado ruim. Aí se não tiver alguém pra ensinar, se torna gente 
de bem não. 

 

A adolescência seria esse período intermediário entre infância e idade adulta, 

mas que guarda em si características próprias. Seria, então, esse tempo de intenso 

aprendizado, quando não são mais crianças, mas ainda não têm condições de assumir 

plenamente as responsabilidades de um adulto. Nesse sentido, a infância e a adultez são 

tomadas como referência – algo que veremos várias vezes ao longo das nossas análises -, 

seja para negar aquilo que é dito como infantil, seja para ter como meta o tornar-se 

adulto. E sendo um período de preparação, a inexperiência consistiria, dessa forma, uma 
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característica da adolescência, que aparece nos discursos dos entrevistados como sendo 

algo inerente ao ser adolescente, como algo da natureza da adolescência.  

Por ser da essência da adolescência ser inexperiente, ela precisará de orientação 

e aconselhamento dos mais experientes, os adultos, que aparecem nas entrevistas 

revestidos principalmente na figura dos pais. A imagem dos adultos veiculada nas falas 

dos entrevistados é a de portadores de sabedoria, esta sendo conquistada através da 

vivência das próprias experiências de vida, que os tornam merecedores de serem 

respeitados.  

É interessante assinalar que, na fala de Henrique, a inexperiência característica 

da adolescência torna o adolescente vulnerável às influências negativas que viriam do 

próprio ser humano, da sua própria natureza. Se não tiver alguém que o eduque, que o 

ensine, o adolescente corre risco de n~o se tornar “gente de bem”. Ele confere, dessa 

forma, um caráter essencialista e universalizante tanto à adolescência como à infância, 

quando generaliza a forma de ser criança como sendo um estado de inocência. Além 

disso, caracteriza a adolescência em oposição a essa pureza do ser infante ao descrevê-la 

como uma fase de aprendizado e tomada de consciência, suscetível aos perigos da falta 

de orientação. 

Gabriela, outra entrevistada, também se refere à adolescência como época de 

aprendizado e fala o seguinte: 

 

GABRIELA – Adolescência, eu acho assim... pra mim eu acho que é uma 
parte da vida que a pessoa precisa aprender a ter mais 
responsabilidade, precisa pensar no futuro, e ter um pouco mais de juízo 
na cabeça, né? [risos] Quando é criança é feliz, faz o que quer... passa pra 
adolescência pra ter mais juízo.  

ENTREVISTADORA – Você se vê como uma adolescente? Você se vê na 
adolescência? 

GABRIELA – Acho que completamente não, porque assim, eu acho que 
tem algumas coisas que a pessoa pensa como uma criança, que não age 
completamente como adolescente não. Eu acho que não ajo 
completamente como adolescente. 

ENTREVISTADORA – E como é que um adolescente se comporta, na sua 
opinião? 

GABRIELA – Porque às vezes eu tiro certos tipos de brincadeiras que 
depois eu penso, eu mesmo me acho... penso que foi uma burrice mesmo 
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eu ter feito isso, que fui muito criança nessa hora... umas brincadeiras 
que eu faço que acho que um adolescente não deveria fazer mais, né? 

 

 

 Como outros entrevistados, Gabriela descreve a adolescência como uma época de 

amadurecimento e de abandono do estado de criança. A descrição construída por ela 

está relacionada à noção de uma passagem da infância - época de felicidade por 

experimentar a liberdade de fazer o que bem quiser - para a adolescência, fase na qual é 

preciso ter mais “juízo”, ou seja, época na qual é preciso ter mais consciência, mais 

responsabilidade. Entretanto, quando afirma que a adolescência é essa parte da vida na 

qual é preciso aprender a ter mais responsabilidade, pensar no futuro e ter mais juízo na 

cabeça, ela está implicitamente afirmando que os adolescentes ainda não têm essa 

responsabilidade, que ainda não pensam no futuro e que ainda não tem juízo na cabeça. 

Adolescência poderia ser compreendida, portanto, como a época do início do uso da 

razão, do racional, do começar a fazer planos para o futuro, em oposição ao brincar e à 

ausência de racionalidade, que no seu discurso aparece fortemente relacionado à 

infância.  

A sua fala sugere ainda que o deixar de ser criança e tornar-se adolescente, se dá 

em meio a um processo, numa transição, e ela chega a dizer que não é completamente 

uma adolescente, que se vê ainda pensando e agindo de um modo infantil. É importante 

notar que a adolescência e o comportamento adolescente aparecem, ora descritos como 

um modo de pensar, ora como um modo de agir. O adolescente teria pensamentos e 

ações que seriam diferentes do pensar e agir da criança. O conteúdo do que se pensa e o 

modo como se age é o que difere um do outro. Desse modo, ser adolescente é abandonar 

completamente tanto o modo de pensar, como o de agir da criança, o que, segundo ela, 

ainda não conseguiu fazer inteiramente, posicionando-se no meio desse processo. 

A adolescência representaria, portanto, para os nossos entrevistados, uma cisão 

com o tempo da infância e um caminhar em direção a idade adulta. A noção de fases da 

vida é bastante comum nos seus discursos, o que aponta para uma reprodução de 

concepções sobre o desenvolvimento humano produzidas, principalmente, pelo discurso 

da psicologia do desenvolvimento que se disseminaram no cotidiano das pessoas. 
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Vale lembrar aqui, que a noção de adolescência como uma fase do 

desenvolvimento começou a ser configurada no final do século XIX, em decorrência da 

progressiva estruturação da infância enquanto objeto de estudo científico, o que 

possibilitou que a adolescência viesse a se tornar foco de pesquisas desenvolvidas 

principalmente pelas ciências médicas e psicopedagógicas, como bem nos descreve 

Maria Rita César (1998). A autora traça o percurso das concepções sobre a adolescência 

desde as primeiras investigações científicas até os dias atuais, e afirma: 

 

É assim que, a partir da primeira metade do século XIX, surge uma 
quantidade considerável de estudos sobre a psicologia do 
desenvolvimento infantil, marcando, no plano discursivo, o 
reconhecimento da inf}ncia como ‘objeto’ de investigaç~o das ciências. 
Mais tardiamente, na virada do século XX, apareceria o próximo ‘objeto’ 
das ciências médicas e psicopedagógicas, a “adolescência”, que se 
tornava mais um campo privilegiado de produção de saberes. (p. 14, 
grifos da autora) 

 

Os nossos sujeitos se referem à adolescência como esse momento de preparação, 

que diz respeito ao aprendizado conquistado a partir das próprias vivências, mas 

também ao aprendizado que adquirem através dos estudos, como deixa claro Xaolin:  

 

XAOLIN - Pra mim, eu acho que adolescência é viver o período que você 
é jovem, tentar aproveitar o que vier assim, pra você tentar aproveitar 
tudo o que der pra aproveitar, em questão de se divertir, de aproveitar o 
tempo que você tem nos estudos... no trabalho também, de você 
desenvolver a questão dos estudos pra ver se futuramente exerce uma 
profissão melhor... eu acho que seja isso.  

ENTREVISTADORA – E como seria, na tua opinião, o comportamento 
típico de um adolescente? 

XAOLIN – Geralmente eu acho que deveria ser... não sei, escolhendo 
melhor o que vai querer futuramente, escolhendo melhor o caminho que 
deve seguir, escolher melhor as pessoas que vai querer se relacionar... 

 

 É durante essa fase da vida que se dedicam com mais afinco aos estudos, pois 

estes apontarão para um futuro profissional mais seguro com a melhora no nível de 

escolaridade. Estudar e trabalhar são as principais atividades desenvolvidas pelos 
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entrevistados. Eles dividem o dia-a-dia entre o trabalho no campo, para os meninos, ou 

as atividades domésticas no caso das meninas, e a dedicação aos estudos.  

Essa noção de estudos como preparação para a futura vida profissional nos 

remete à ideia da “moratória social”, entendida como aquele adiamento, socialmente 

legitimado, dos deveres e direitos sociais de produção, reprodução e participação dos 

adolescentes enquanto se dedicam à sua formação para que futuramente exerçam 

satisfatoriamente o papel de adultos (ABRAMO, 2005). É uma preparação para a entrada 

no mundo adulto, um período no qual a sociedade os instrumentaliza, a partir dos 

estudos, para se tornarem adultos responsáveis (CALLIGARIS, 2000). 

Responsabilidade, inclusive, que é ressaltada na fala de Pâmela (citada na página 

61) e da maioria dos entrevistados. Foi curioso observar a recorrência em seus 

discursos da noção de adolescência como uma fase de adquirir responsabilidades, à 

medida que se inserem no trabalho com a plantação e o cuidado com os animais da 

família para os meninos, ou com as atividades no lar, para as meninas. É durante essa 

fase da vida que vão assumindo mais responsabilidades à medida que vão realizando 

atividades que são consideradas como de adultos. Maturidade e responsabilidade 

surgem como sinônimos. 

Vale salientar, no entanto, que a ideia de moratória social, tal como aparece na 

literatura especializada nas questões dos jovens, não traduz fielmente o que acontece 

com os adolescentes que participaram da nossa pesquisa. Como são provenientes de 

famílias de pequenos agricultores, o trabalho na lavoura, ou com os animais, faz parte do 

seu dia-a-dia desde cedo na vida, pois precisam ajudar na geração de renda para que 

toda a família obtenha condições de sustento. O engajamento de todos os membros da 

família em um sistema de atividades centrado no próprio estabelecimento - ou 

propriedade rural - é reconhecidamente uma das estratégias de sobrevivência 

desenvolvidas pelos pequenos produtores rurais, como afirma Wanderley (2007). Nesse 

sentido, provavelmente não há para esses adolescentes um tempo voltado 

exclusivamente para os estudos para, logo em seguida, vir o tempo de procurar um 

emprego e só então chegar o tempo de trabalhar, como se supõe a partir da ideia de 

moratória social. 
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Márcio, adolescente que também participou da nossa pesquisa, reitera nas suas 

construções discursivas a concepção de adolescência como uma preparação e afirma: 

 

ENTREVISTADORA – E me diz uma coisa, o que seria adolescência, pra 
você? 

MÁRCIO – Eu acho que é uma preparação, assim, né?, que a gente tem na 
adolescência.  

ENTREVISTADORA – Uma preparação? 

MÁRCIO – É... acho que é. Porque tudo que envolve a pessoa, assim, tá na 
adolescência... começa na adolescência. A pessoa já tem um 
entendimento do que quer. Eu acho que é isso.  

 

A alegaç~o que “tudo que envolve a pessoa começa na adolescência”, pode indicar 

a ideia de que a pessoa começa a se constituir a partir da adolescência, a partir dessa 

preparação para o adulto que virá a se tornar. É nesse preparar para ser adulto que o 

adolescente começa a se constituir como pessoa. É uma descrição que se aproxima 

bastante da caracterização da adolescência como fase da consolidação da identidade 

pessoal do indivíduo.   

Por outro lado, a fala de M|rcio de que “tudo que envolve a pessoa começa na 

adolescência”, pois seria quando j| se “tem um entendimento do que quer”, sugere que a 

adolescência estaria associada ao início do uso da racionalidade, descrição que se 

assemelha com aquela desenvolvida por Gabriela e que já discutimos anteriormente no 

texto (p. 63). A adolescência estaria marcada, portanto, por um crescente uso da razão, 

que terá seu ápice na fase adulta, pois os comportamentos considerados racionais, ou 

providos da razão, seriam encontrados apenas no indivíduo adulto, identificando, assim, 

o adulto como o homem que pensa, raciocina e age.  

A adultez e a racionalidade estão interligadas. Tal capacidade estaria em 

desenvolvimento e se aperfeiçoando durante a época da adolescência, mas não seria 

possível ainda às crianças. Quando nosso entrevistado afirma que tudo começa na 

adolescência, nos faz questionar qual lugar seria da criança nesse processo? Qual o papel 

da infância na construção da pessoa? A criança é considerada pessoa? De modo geral, os 

entrevistados apresentam uma visão naturalizada da criança, que é descrita ainda como 
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alguém que não possui conhecimentos, vivendo num mundo de brincadeiras e alheio a 

qualquer tipo de preocupação.  

Nessa direção, Philippe Ariès (1981) nos adverte que a infância se contrapõe à 

vida adulta por ser constituída como um período da vida marcado pela ausência de 

razão. Em seu estudo sobre a construção do conceito de infância, no qual reflete sobre o 

lugar e a representação da criança durante os séculos XII ao XVII, período de localização 

da sua pesquisa, o autor apresenta como a infância foi revestida de diferentes 

conotações dentro do imaginário do homem de acordo com cada período histórico. 

Na sua perspectiva, a fase da infância seria caracterizada pela ausência da fala, 

pois nessa idade não se pode falar bem nem formular corretamente as palavras, e pela 

falta de comportamentos esperados, considerados como manifestações irracionais. As 

demais idades, no caso, a juventude e a vida adulta, estariam relacionadas à força, 

virilidade e, principalmente, às funções produtivas dentro da vida social e coletiva 

(ARIÈS, 1981).  

Considerando essa questão, percebemos que na nossa sociedade, ainda hoje, essa 

situação se perpetua, pois é evidente a ênfase na valorização do indivíduo produtivo. 

Nesse sentido, Márcio, na sua fala, nos possibilita tecer considerações acerca de outro 

fator interessante, que é a representação da idade adulta, estando esta relacionada com 

a maturidade e a produtividade, como o auge do desenvolvimento humano. Essa é uma 

discussão também levantada por Renata Aléssio e Fátima Santos (2005), em pesquisa 

realizada com o intuito de aprofundar a compreensão psicossocial do desenvolvimento 

humano em assentamentos rurais na Zona da Mata de Pernambuco, na qual as 

representações sociais elaboradas por adultos também apontaram para a significação da 

idade adulta como ponto optimal do desenvolvimento humano, quando são valorizados 

o trabalho, a produtividade e a responsabilidade. 

E, nesse processo, à adolescência caberia o lugar de estágio que a antecede, como 

um exercício preliminar da adultez, como quem é aprendiz.  É um adulto incompleto.  
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5.2 Um período de transformações no corpo 

 

Geralmente associamos a adolescência à ideia de alterações corporais. A 

produção de hormônios sexuais, e o consequente amadurecimento dos órgãos sexuais 

que é desencadeado com a puberdade, viabilizam o amadurecimento de um corpo 

infantil que se modifica e se transforma em um corpo jovem, que já dá sinais de 

possibilidade de reprodução. Essas transformações físico-biológicas, entretanto, pouco 

aparecem nas entrevistas, sendo referenciadas por apenas um dos adolescentes 

entrevistados, como podemos ver no trecho a seguir: 

 

HENRIQUE – Adolescência é uma fase da vida que a gente aprende muita 
coisa, que envolve umas coisas no corpo do cabra... que é uma fase ideal 
pro cabra aprender mais coisas... 

ENTREVISTADORA – Você se vê como adolescente? 

HENRIQUE – Assim... na metade... nem criança, nem adolescente mesmo 
assim. Acho que adolescente, pra mim, é com uns dezesseis anos... entre 
dezesseis e vinte, pra mim. Já é quando o cabra já está mais formado... 
(risos)... 

ENTREVISTADORA – Então pra você, você está na metade, no meio do 
caminho? 

HENRIQUE – É... com pouquinha coisa eu chego lá... (risos)... 

 

Os demais adolescentes se concentraram mais nas características 

comportamentais que definiriam a adolescência, enfatizando principalmente o caráter 

de preparação para a vida adulta relativo a essa fase. Essas modificações corporais são 

levadas em consideração justamente por aquele que, dentre os participantes da 

pesquisa, tem um corpo com aparência ainda muito infantilizada. Estando com quatorze 

anos de idade, Henrique parece mais um menino com dez anos. Inclusive, tivemos a 

oportunidade de presenciar uma situação em que seus colegas, que tinham corpos mais 

próximos do padrão adulto, zombavam da sua aparência. É importante notar, contudo, 

que os demais participantes da nossa pesquisa se encontravam com idades entre 16 e 18 

anos, tendo já vivenciado a fase de modificações corporais que acontecem de forma mais 

acentuada durante a puberdade.  
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5.3 É momento para curtição 

 

Além de ser fase de adquirir responsabilidades, a adolescência é ainda tempo de 

“aproveitar”, como afirma repetidamente Xaolin (p. 65), estando esse aproveitar 

relacionado à dedicação aos estudos e ao trabalho, como discutimos anteriormente, mas 

também à diversão. Encontramos essa noção não apenas no discurso de Xaolin, como 

podemos observar na fala de Manoel e Eduarda: 

 

MANOEL – Adolescência pra mim… eu acho que é curtir. É tentar curtir a 
sua vida, aproveitar ela até... o tempo de adulto.  

ENTREVISTADORA – E como é curtir? 

MANOEL – Curtir é festejar mais os amigos, festejar… é arrumar mais 
amizade... curtir... eu acho. 

 

 

ENTREVISTADORA – E você se vê como adolescente? 

EDUARDA – Me vejo. 

ENTREVISTADORA – Por quê? 

EDUARDA – Porque... assim, as pessoas falam “você est| na fase da 
adolescência, você é um adolescente, você gosta de sair, você gosta de se 
divertir... é um adolescente”. E eu acho que sou da maneira que o povo 
fala, então eu sou um adolescente.  

 

É importante notar que, no discurso de Manoel, adolescência e curtição aparecem 

como sinônimos. Ele relaciona o tempo de curtição com o tempo da adolescência, e ainda 

alega que existe um tempo para a curtição, e esse tempo é o da adolescência. O 

adolescente pode curtir até chegar à idade adulta, a partir da qual isso já não deverá 

acontecer, a época da curtição deverá ter passado. O adulto já não curte mais. 

Manoel e Eduarda conferem um caráter de positividade à adolescência quando a 

descrevem como um festejar, acentuando os prazeres da diversão e da curtição. Não 

podemos deixar de observar, no entanto, que esses são atributos socialmente 

considerados inerentes a essa fase da vida, próprios de uma imagem de juventude 
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amplamente construída, compartilhada, e até mesmo estimulada na mídia e na 

sociedade em geral.  

Nessa perspectiva, os adolescentes se tornam parecidos ao que Contardo 

Calligaris chamou de “adultos de férias” (2000, 69), pois j| tem corpos amadurecidos e 

parecidos com o dos adultos, podendo, portanto, se divertir e sentir os mesmos prazeres 

que estes, mas sem o peso das responsabilidades, das obrigações, das dificuldades e do 

trabalho da vida adulta, como a moratória social permite.  

Eduarda, para responder se se vê como uma adolescente, lança mão de uma 

descriç~o que, no seu discurso, é apresentada por outras “pessoas”, pelo “povo”, e que 

enumera características do comportamento do adolescente. Ela afirma que acredita que 

se encaixa nesse modelo, daí conclui que é uma adolescente. Existe então, na sua fala, um 

discurso externo que indica, dá significado e nomeia aquilo que ela experiencia como 

sendo adolescência: o gostar de sair, de se divertir.  

Em seu discurso se apresenta, candidamente, como uma pessoa cuja definição da 

própria identidade é ditada por uma exterioridade, por uma voz que vem de fora, uma 

voz que a classifica como elemento de uma determinada categoria e é recebida sem 

sinais de conflitos ou questionamentos.  

O discurso de Eduarda reflete o argumento central que tentaremos desenvolver e 

defender ao longo do nosso texto, de que a adolescência é hoje uma construção social tão 

solidamente presente no nosso cotidiano que já perdemos a capacidade de estranhá-la e 

questioná-la. Prontamente aceitamos que ela existe e passamos a classificar pessoas, 

corpos, comportamentos, literatura, filmes, músicas, etc., a partir desse referencial. 

 

5.4 Uma faixa etária 

  

 Para alguns dos adolescentes uma forma de identificação com essa fase da vida é 

por meio da faixa etária. Além daqueles comportamentos típicos da adolescência, a 
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idade também é usada para demarcar o pertencimento ou não a essa classe de pessoas, 

como podemos identificar nas seguintes falas: 

 

MARCELO – Assim, na minha opinião, eu mesmo não acho que sou 
adolescente, não. Adolescente é de dezessete anos pra baixo. De dezoito 
pra cima já é de maior, já.  

ENTREVISTADORA – Então adolescente é de dezessete anos pra baixo? 

MARCELO – É, na minha opinião. Eu acho. Que são menores, podem 

fazer coisa errada... Nem os grande também, nem os grande. Devem se 

comportar também. 

 

No trecho da entrevista de Marcelo, que tem dezoito anos de idade, ao usar o 

termo “de maior” quando relacionado { idade de dezoito, e “menores” para aqueles que 

têm de dezessete anos pra baixo, está possivelmente usando como referência a faixa 

etária determinada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que define que a 

adolescência vai dos 12 anos completos aos 18 incompletos. Os termos “de maior” e “de 

menor”, da maneira que foram usados pelo entrevistado, podem ser associados ao 

vocabulário comumente utilizado na área do Direito, o que nos permite identificá-lo 

como um gênero de fala, entendendo que “um gênero de fala n~o é uma forma de 

linguagem, mas uma forma típica de enunciado”. Dessa forma, o gênero incluiria 

também um certo tipo de expressão que se tornaria inerente a ele (BAKHTIN, 1986). 

Apesar de ser marcante o uso de referencial comportamental como critério para 

definição da adolescência, a idade surge nos discursos como um importante demarcador 

biológico para esse fenômeno. Porém, vale salientar que, mais do que algo meramente 

cronológico, a idade nos localiza em grupos socialmente definidos. São os anos que nos 

fazem crianças, jovens, adultos ou idosos, como afirma Caterina Lloret (1998). E mais, 

junto com os anos vêm as expectativas acerca do comportamento socialmente esperado 

e adequado para tal idade. De acordo com a referida autora: 

 

Pertencer a um grupo de idade significa ter que adequar-se a uma 
normativa bastante precisa: em cada idade, podemos ou não podemos 
fazer, devemos (como se viver fosse uma dívida) fazer uma série de 
coisas e, sobretudo, temos de levar muito em conta os possíveis desvios 
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com relação aos modelos socialmente sancionados. (...) Viver a idade 
acarreta assim a preocupação de nossa normalidade ou do desvio com 
relação a ela (p. 15-16). 

 

Percebe-se isso na entrevista de Valesca, quando esta fala sobre como a mudança 

de uma faixa etária para outra pode alterar o modo como os outros vêem um 

determinado indivíduo: 

 

VALESCA - Assim... adolescência, né?, começa mais ou menos na idade 
dos 12 anos. Aí pronto, quando passa dessa idade as pessoas já 
começam a olhar de forma diferente... muita gente, né?... Não é mais 
criança, se começa a brincar demais eles j| começam a falar... “Olhe, 
fulana é uma mocinha e continua brincando aí, como se fosse criança”... 
A forma dos outros olhar, dos 12 anos por aí... 

 

 

A categorização das etapas de nossa existência, a partir do critério da idade, nos 

conduz a reconstruir nossa identidade em função de alguns parâmetros socialmente 

estabelecidos. Em troca nos dizem, muitas vezes de forma implícita, outras vezes de 

forma mais explícita, o que podemos fazer, o que podemos nos tornar e o que não nos é 

permitido nessa ou naquela idade. Nesse sentido, idade e posicionamentos identitários 

andam juntos.  

 

5.5 Início da sexualidade 

 

É nessa época da vida que começam a se interessar pelo sexo oposto, a paquerar e 

namorar, como afirma Eduarda: 

 

EDUARDA - Eu acho que adolescência é a partir que você começa a 
namorar, você começa a ter uma vida, assim, uma vida... muitos jovens 
chamam de problema, mas são os problemas que eles mesmos fazem. 
Que quando começa a namorar e começa a fase de conversar segredos 
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com as colegas da mesma idade... os meninos a namorar, falar sobre as 
meninas... eu acho que é isso.  

 

De acordo com seu discurso, o interesse pelo namoro é que marca o início da 

adolescência. Ela fala da troca de segredos que reforça a cumplicidade entre as amigas 

que, como ela, estão vivendo o mesmo tempo e que compartilham as mesmas 

experiências. Ela, no entanto, não fala apenas da perspectiva feminina, mas da masculina 

também. É uma adolescente que se interessa pelo mundo das vaquejadas, e pratica o 

esporte diariamente com seus amigos vaqueiros, num espaço que fica nas redondezas do 

sítio onde mora. Segundo ela, seu círculo de amigos é composto principalmente por 

rapazes. 

A adolescência seria também uma época de vida problemática, e ela chega a 

considerar os próprios adolescentes como os responsáveis pelos conflitos em que se 

envolvem. Mas, quando fala que são os jovens que fazem seus problemas, ela se distancia 

desses jovens, se afastando, do mesmo modo, dessa adolescência transgressiva. Seu 

relato sugere que esteja falando de problemas que surgem em decorrência das novas 

obrigações sociais que são adquiridas quando deixam de ser criança e tornam-se 

adolescentes. O status de adolescente traz consigo também novas regras e cobranças 

sociais, pois agora já são quase adultos e, por isso mesmo, têm novas obrigações que 

podem gerar conflitos para aqueles que as transgridem. 

Não podemos deixar de lembrar que estamos concebendo a linguagem enquanto 

ação, e que, portanto, produz consequências. Atentos à dimensão performática da 

linguagem, buscamos identificar essas consequências, que muitas vezes são amplas e 

nem sempre intencionais. Michael Billig (2008) afirma que, quando falamos, estamos 

num movimento constante de argumentação e que, invariavelmente, realizamos ações 

como acusar, perguntar, justificar, e assim por diante, tendo ou não essa intenção. 

Semelhante ao que Eduarda faz, quando culpa os adolescentes pelos problemas 

decorrentes das suas próprias transgressões.  
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5.6 Uma fase de crises 

 

Para alguns dos adolescentes entrevistados a adolescência é uma fase de 

confusões, de problemas, como observamos no discurso de Eduarda. Aislane também 

fala da adolescência como uma época de conflitos: 

  

AISLANE - Acho que é uma fase de tumultos, de confusão de 
pensamentos, sei lá... opiniões diferentes, é uma coisa, assim, tão... 
Porque quando você é criança, você não pensa muito no que faz. Você 
faz ali e não quer saber se é certo ou é errado. Acho que quando você é 
adolescente você já tem mais uma noção do que é certo e do que é 
errado, do que você quer... do que você pode e do que você não pode. E 
muitas vezes, assim, você fica confusa, acho que em tudo. Eu acho que 
todo adolescente é confuso! É aquela coisa, não se entende... porque eu 
sou assim, não me entendo muitas vezes. 

 

No discurso dela encontramos mais uma vez a comparação entre adolescência e 

infância, esta sendo caracterizada como uma época de inconsequência permitida, na 

medida em que é indultada pela sua falta de maturidade e de experiência de vida. É só a 

partir da adolescência que o jovem vai aprendendo a identificar o que é certo e o que é 

errado, o que é permitido e o que não é. 

Aislane fala de uma adolescência marcada por conflitos internos e ressalta, ainda, 

o seu caráter de aprendizado e de tomada de consciência que também encontramos nos 

discursos de outros entrevistados. O interessante é que ela não apenas descreve a 

adolescência, como também retrata a si mesma (ao apresentar-se como uma pessoa 

confusa, uma pessoa ininteligível para si mesma) como alguém que teria os atributos 

que ela descreve como próprios da adolescência. 

Lembramos que as primeiras caracterizações da adolescência como um período 

de instabilidade e turbulência emocional foram levantadas pelo psicólogo americano 

Stanley Hall (1904), que em uma obra de grandeza enciclopédica (1300 páginas 

distribuídas em dois volumes) descreve-a como um estágio do desenvolvimento distinto 

da infância, marcada, dentre outros aspectos, por mudanças repentinas de humor devido 

à oscilação de tendências contraditórias, podendo o adolescente apresentar-se alegre 
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num determinado instante e depressivo no momento seguinte. O autor defendia que o 

adolescente opunha-se à criança pela intensa vida interior, pela reflexão sobre os 

sentimentos vivenciados, ideia essa que se aproxima do que Aislane está propondo. 

Arminda Aberastury e Maurício Knobel, outros autores que igualmente se 

dedicaram aos estudos da adolescência, a concebem também como uma fase fortemente 

marcada por um caráter de conflito e instabilidade, na qual ocorrem não apenas 

mudanças orgânicas, mas uma reorganização emocional, constituindo-se em um período 

no qual o adolescente busca estabelecer sua identidade adulta e, nesse intento, necessita 

desprender-se do seu mundo infantil e enfrentar o mundo adulto. Nessa perspectiva, a 

adolescência é concebida como um processo biopsíquico ao qual todos os adolescentes 

estão destinados, portanto, natural. Para os referidos autores, essa é a fase em que a 

personalidade do jovem está se formando e é, por isso mesmo, instável. 

Knobel (1983) explica que, quando se refere à identidade, está falando de um 

continuum do processo evolutivo do ser humano, assim, a identidade adulta não é 

alcançada antes que o adolescente tenha elaborado as três perdas fundamentais desse 

período evolutivo apresentadas por Aberastury: o luto pelo corpo infantil perdido e que 

é a base biológica da adolescência; o luto pelo papel e identidade infantis, o que requer a 

aceitação da perda da dependência e a aceitação de responsabilidades; e luto pelos pais 

da infância.   

Diferentemente de Hall (op.cit.), ambos os autores adotam uma postura 

psicanalítica nos seus estudos, e consideram que a adolescência está implicada tanto na 

questão da busca da identidade adulta, assim como numa série de modificações ou 

reestruturações que se expressam das mais variadas formas, inclusive na existência de 

conflitos e angústias subjacentes. A autora aponta como característica da adolescência a 

flutuação entre dependência e independência, período este permeado de contradições, 

confuso, ambivalente, doloroso, caracterizado por “fricções com o meio familiar e social” 

(ABERASTURY, 1983). 

A imagem da adolescência como uma idade conturbada, marcada por rebeldia e 

instabilidade emocional, como proposta por Hall no início do século passado, ou por 

uma série de lutos e conflitos internos, como salientam Aberastury e Knobel, ainda 

circula pela sociedade e configura, de certa forma, as caracterizações presentes nos 
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estudos contemporâneos, como os significados e as práticas sociais relativas a essa 

etapa da vida.  

 

5.7 Uma fase de vulnerabilidade                      

 

A imagem do adolescente que é veiculada nos discursos dos entrevistados está 

bastante vinculada à agressividade, à rebeldia, à irresponsabilidade, à impulsividade, 

como também à inconsequência. É comum falar sobre o seu envolvimento com drogas e 

o perigo de se relacionar com companhias que o influencie a fazer “coisas erradas”, a 

exemplo do discurso de Ringo Star: 

 

ENTREVISTADORA – O que seria adolescência na tua opinião? 

RINGO STAR – Sei lá... deixa eu ver... (pensa)... ser uma pessoa mais 
maduro, compreender mais as coisas, não é? Acho que é isso.  

ENTREVISTADORA – Como é o comportamento de um adolescente, na 
tua opinião?  

RINGO STAR – Na minha opinião? Do dia de hoje? Bastante agressivo, 
não compreende muito as coisas... tem muito jovem que é desse jeito, 
né? Gosta de fumar maconha, tudo no mundo. Tudo de ruim os 
adolescentes nesse tempo que nós estamos agora pensam... por 
incentivo dos outros, ou deles mesmo... né? 

ENTREVISTADORA – E os seus amigos? Você diria que eles estão na 
adolescência? 

RINGO STAR – Alguns, sim. Outros são meio crianças... Amigo mesmo, 
amigo mesmo só pai e mãe. O cabra pode dizer assim que tem colega, 
né? Amigo... 

ENTREVISTADORA – Então qual a diferença entre uma criança e um 
adolescente, pra você? 

RINGO STAR– Uma criança e um adolescente? Deixa eu ver... (pensa). 
Porque uma criança não pensa que nem um adolescente, ela não pensa 
as coisas que um adolescente vai pensar quando tiver maior. O 
adolescente, quando tiver maior, vai querer namorar, querer casar, 
viajar, comprar as coisas, ir pra festa... e  criança deve pensar só em 
amamentar mesmo (risos)... sei lá... um negócio assim.  

 

Num primeiro momento ele fala de uma adolescência madura, que compreende e 

aprende com a vida, mas em seguida descreve o adolescente “do dia de hoje” a partir de 
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uma imagem que se aproxima bastante do adolescente rebelde, hostil, envolvido com 

drogas e “tudo de ruim”, vulner|vel {s m|s influências, seja de outras pessoas, seja de si 

próprio. Chamamos a atenção para a construção de uma categoria que poderíamos 

nomear de adolescência ideal, de uma noção de adolescência que remete a uma 

idealização, a um dever ser, que encontramos também nos discursos de outros 

entrevistados. Mas ao falar sobre essa adolescência idealizada, Ringo Star refere-se a um 

adolescente ideal, aquele que deveria se encaixar nessa descrição e comportar-se de 

modo a corresponder a essa imagem: deveria ser maduro, deveria ser compreensivo, 

não deveria ser agressivo, não deveria usar drogas. Aquele adolescente que não se 

adéque a esse perfil seria, portanto, um desvio desse ideal.  

A respeito desse ideal, podemos considerar que ele revela uma concepção de 

adolescência na qual há um padrão de normalidade que deveria ser seguido, um padrão 

que viabilizasse uma socialização integradora do adolescente à estrutura social com 

baixo nível de conflitos. Tal concepção tende a considerar o desvio como uma 

anormalidade, desajuste, ou mesmo como uma disfunção (GROPPO, 2009).  

Ringo Star ainda descreve o adolescente em termos de seus desejos. O “querer 

namorar, querer casar, viajar, comprar as coisas, ir pra festa” é o que, no seu discurso, o 

diferencia de uma criança, que apenas pensaria em “amamentar”. Assim, esse “querer” 

implica num despertar de interesses que o aproximaria daqueles próprios do adulto, em 

oposição ao amamentar, que, no seu discurso, alude a uma falta de grandes ambições, 

preocupações e desejos, estando ligados ainda às necessidades básicas que 

experimentamos nos primeiros meses de vida. Para reforçar essas diferenças, ele lança 

mão de um recurso denominado de Extreme Case Formulations (ECF), ou “Formulações 

de Casos Extremos”. Foi Anita Pomerantz (1986) quem primeiro identificou e analisou 

as ECFs, mas Derek Edwards (2000), em amplo artigo revisita e rediscute os usos destas. 

De acordo com o referido autor, uma ECF pode ser usada com o objetivo de 

defender ou justificar uma descrição ou uma explicação, geralmente usando termos 

extremos que assinalam exagero, ironia, humor e assim por diante. Na fala de Ringo, ao 

se referir que a criança só pensaria em “amamentar”, ele faz uso de um caso extremo e 

exagera na comparação entre os desejos de uma criança e do adolescente, talvez com o 

objetivo de acentuar as diferenças entre estes. Nesse caso, a formulação desse caso 

extremo produz o efeito de reforçar essas diferenças.  
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De modo geral, os problemas apresentados nos discursos dos entrevistados como 

sendo aqueles que os jovens comumente se envolvem são principalmente o uso de 

drogas, no caso as bebidas alcoólicas e a maconha, o dirigir em alta velocidade, a 

agressividade, as brigas e, em especial, o desrespeito aos pais. Assim, as transgressões 

que são associadas a esse adolescente rebelde são aquelas bastante comuns no meio em 

que residem, portanto, mais próximas da realidade deles.  

No discurso de Eduarda, a falta de respeito para com os pais é apresentada de 

forma central quando descreve o que considera comportamento rebelde dos 

adolescentes: 

 

ENTREVISTADORA – Na sua opinião, quais seriam os comportamentos 
típicos de um adolescente? 

EDUARDA – Como ele se comporta, e não como ele deveria? 

ENTREVISTADORA – Sim, como ele se comporta? 

EDUARDA – O adolescente... assim, muito rebelde, né?, não atende os 
pais, os pais falam alguma coisa...  sempre querem o... assim, o que eles 
falam que querem, tem que ser aquilo, n~o aceitam um “n~o”... 
Respondem os pais, né? porque os adolescentes de hoje em dia... eu acho 
que é isso. 

 

Na sua descrição, a imagem do adolescente é de alguém que não obedece aos pais, 

que impõe seus desejos e que ainda não aceita ser contrariado. Os pais, por outro lado, 

são descritos como aqueles que estão tendo sua autoridade desrespeitada numa relação 

na qual a tradicional hierarquia entre pais e filhos está sendo questionada por esse 

adolescente rebelde. Assim, ela se posiciona de forma crítica com relação a esse 

adolescente que descreve.  

É interessante notar, ainda, o uso que tanto Ringo como Eduarda fazem de 

advérbios de tempo, tais como “do dia de hoje”, “nesse tempo que nós estamos agora”, 

“de hoje em dia”, quando elaboram suas descrições. Esses termos conferem 

temporalidade ao modo de ser adolescente descrito nos seus discursos, o que implica 

numa adolescência situada historicamente. Não podem estar falando de uma 

adolescência naturalizada, essencializada, uma vez que a natureza não sofre influência 
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do tempo. Assim, se referem a um tipo de adolescente que é produzido pela sociedade 

atual, diferente do adolescente de outras épocas.  

Uma outra entrevistada, Ítala, ao falar sobre o comportamento típico de um  

adolescente, ressalta a participação na igreja como algo que faz parte também da 

adolescência: 

 

ENTREVISTADORA – E quais seriam os comportamentos típicos de um 
adolescente, na sua opinião? 

ÍTALA – Na minha opinião? Acho assim... (pensa)...  ir em festa... ir em 
festa, curtir um pouco também... ir em festa, e participar da Igreja 
também, participar das coisas, do grupo de oração, um bocado de coisas 
assim. Adolescência é isso.    

ENTREVISTADORA – Então você se vê como um adolescente? 

ÍTALA – Eu me vejo! Porque tem uns adolescentes que acham que 
adolescência é fazer tudo o que você pode fazer na adolescência, e eu 
acho que não, que não é isso. 

ENTREVISTADORA – Tudo? Como assim? 

ÍTALA – Assim, por exemplo, de ir em festa... ter relação sexual... eu acho 
que sou contra tudo isso. Um bocado de coisa... Beber bastante, o povo 
bebe... coisas assim, de drogas, essas coisas... eu não sou muito chegada 
nisso não. Graças a Deus! 

 

Ítala nos contou, durante a sua entrevista, que participava de um grupo de 

orações para jovens que se reuniam na capela da vila perto do sítio onde mora, bem 

próximo da cidade de Santa Terezinha. Não fazia muito tempo desde o seu ingresso 

nesse grupo, mas ela afirmou que já havia trazido algumas modificações nos seus 

hábitos, como, por exemplo, ter passando a assistir a programação de um canal religioso 

em detrimento das novelas da rede Globo. 

Para falar da sua ideia de adolescência e adolescente, ela vai descrevendo um 

outro adolescente diferente dela, que pensa e se comporta diferente dela.  Esse “outro” 

consome drogas e bebe bastante, vai a festas e tem relações sexuais, mas ela é “contra 

tudo isso”. É um posicionamento identit|rio construído a partir da oposiç~o a um outro 

posicionamento. Trata-se de uma estratégia de autoapresentação positiva, na qual ela 

ainda faz uso de discurso que salienta sua participação na igreja para se mostrar como 

uma adolescente mais sensata, ajuizada.  
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O adolescente problemático, para a maioria dos entrevistados, é sempre o 

“outro”, distante das suas relações sociais e que n~o faz parte do seu círculo de amizade 

mais próximo. E quando se referem a esse “outro” costumam usar termos que os 

distanciam do mundo cotidiano desses adolescentes, como “tem gente que acha que 

adolescência é...”, ou “o povo que pensa que adolescência é...”. 

Vale observar ainda que, primeiramente, ela fala que adolescência é ir a festas, 

curtir e participar da igreja, para em seguida responder que se vê como adolescente, 

esse que vive essa adolescência que ela mesma acabou de descrever. Logo depois, no 

entanto, ela rebate essa ideia e diz que é contra o fato de adolescentes acharem que a 

adolescência é “fazer tudo”, ir a festas e manter relações sexuais. A inconsistência no seu 

discurso pode ser percebida em outro momento da entrevista quando nós retomamos a 

questão da adolescência e perguntamos novamente: 

 

ENTREVISTADORA –Então você  se vê como adolescente? 

ÍTALA – hum-hum (confirma)... 

ENTREVISTADORA – Por quê? 

ÍTALA – Porque eu ainda apronto um bocado de coisas (risos)... Porque 
muitas vezes a pessoa faz coisas que n~o pensa, né?, só por fazer... “Ah, 
vou fazer aquilo!”... só por influência, e acaba fazendo mesmo.  

ENTREVISTADORA – E os seus amigos, você diria que são adolescentes 
também? 

ÍTALA – Hum-hum (confirma)... 

ENTREVISTADORA – E como é o comportamento deles que faz com que 
você diga que eles seriam adolescentes também? 

ÍTALA – É porque de vez em quando aprontam coisas, assim, de uma 
hora pra outra, o que vem na telha eles fazem, de vez em quando... com 
moderação...  

 

Ítala vinha, no trecho anterior da entrevista, construindo a imagem de uma 

adolescente diferente dos outros, que não se identificava com a imprudência do 

comportamento dos demais adolescentes. Nesse momento da entrevista, entretanto, ela 

abre para a chance de, como adolescente que é, vir a agir de forma impensada, de 

“aprontar” um bocado de coisas. Afirma ainda que se isso vier a acontecer, ser| “só por 

influência” que o far|. Os seus amigos adolescentes também podem “aprontar coisas”, 

mas, se o fazem, é “com moderaç~o”.  Assim, seu discurso deixa como uma possibilidade 
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a manifestação de comportamentos, por parte dela e de seus amigos, que se aproximem 

dos comportamentos típicos daquele adolescente desviante que descrevera antes. Mas, 

essas transgressões, acrescenta, seriam moderadas, e não como as dos outros. Nas 

descrições que faz de si própria e de seus amigos retrata-se, simultaneamente, como 

alguém que segue os valores morais da sociedade e que, ao mesmo tempo, tem algo do 

charme transgressivo da adolescência.    



 
 

 

 

 

 

6. TEORIAS SOBRE A ADOLESCÊNCIA E O ADOLESCENTE                             

 

 

Como afirmamos anteriormente, faz parte dos objetivos deste trabalho discutir 

sobre as teorias que os nossos sujeitos elaboram com o propósito de explicar a 

adolescência e os comportamentos dos adolescentes. A partir dos discursos construídos 

no momento da entrevista, pudemos identificar que algumas teorias tentam dar conta 

dos motivos que levam os adolescentes a se envolverem em problemas, como podemos 

notar nos seguintes trechos das entrevistas de Ringo Star e Henrique, por exemplo: 

 

ENTREVISTADORA – Como é o comportamento de um adolescente, na 
tua opinião?  

RINGO STAR – Na minha opinião? Do dia de hoje? Bastante agressivo, 
não compreende muito as coisas... tem muito jovem que é desse jeito, 
né? Gosta de fumar maconha, tudo no mundo. Tudo de ruim os 
adolescentes nesse tempo que nós estamos agora pensam... por 
incentivo dos outros, ou deles mesmo... né? 

 

HENRIQUE – Todo tempo é bom pro cabra aprender as coisas, mas na 
adolescência acho que é a fase ideal da gente procurar saber mais.  
Porque quando a gente é criança, é inocente, não sabe de nada, aí 
quando passa pra adolescência, aí se não tiver alguém que ensine as 
coisas ao cabra, aí puxa pro lado ruim. Isso é da natureza do homem... é... 
aí puxa pro lado ruim. Aí se não tiver alguém pra ensinar, se torna gente 
de bem não. 

 

Já explicitamos previamente no texto que os nossos entrevistados descreveram o 

adolescente a partir de uma imagem associada à agressividade, à rebeldia, comumente 

se referindo também ao uso de drogas. Ringo Star, ao nos responder como é, em sua 
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opinião, o comportamento do adolescente, enfatiza a agressividade e a falta de 

compreens~o “das coisas” e usa o envolvimento com drogas, no caso a maconha, para 

ilustrar o que fala. Em seguida, procura dar uma justificativa para esse modo de agir dos 

jovens, afirmando que é por “incentivo dos outros, ou deles mesmo”. 

Essa justificativa de Ringo Star aponta para duas questões importantes. 

Primeiramente, para a teoria de que o adolescente é influenciável, que é suscetível à 

influência de outras pessoas, o que poderia justificar o argumento bastante comum de 

que o adolescente precisa de proteção e orientação. Segundo, assinala a teoria de que 

haveria uma tendência psicológica determinada pela natureza do próprio indivíduo que 

poderia orientar o adolescente a se envolver em situações de perigo, como a que vemos 

no discurso de Henrique. Esse discurso, por sua vez, remete às descrições realizadas por 

outros entrevistados e que analisamos no capítulo anterior.  

Como já afirmamos, para a Psicologia Social Discursiva o interesse está na ação 

realizada pelo discurso, nas versões de mundo que são construídas a partir das nossas 

descrições, argumentações, narrativas e explicações. Nesse sentido, Gergen (1985) nos 

alerta para a importância que as descrições e explicações sobre o mundo têm para a vida 

social. Segundo o autor, as descrições e explicações apresentam-se entrelaçadas no 

amplo leque de atividades humanas e constituem, elas mesmas, formas de ação social. 

Do mesmo modo, compõem uma parte integral de vários modelos sociais, servindo, 

portanto, para sustentar e apoiar certos padrões, à exclusão de outros. Assim, quando o 

discurso constrói um adolescente rebelde e de certo modo naturaliza esse 

comportamento está, certamente, propondo certas linhas de ação e excluindo outras. 

Portanto, ambas as teorias desenvolvidas pela argumentação dos entrevistados 

constroem a imagem de um adolescente vulnerável, que corre o risco de se envolver em 

delinquência, sendo, portanto, fonte de preocupação e que necessita de educação e 

orientação e, até mesmo, de repressão preventiva. Não podemos deixar de lembrar que 

essa perspectiva da adolescência, além de ser amplamente aceita, tem direcionado a 

constituição de leis, instituições, estatutos e políticas públicas que têm como principal 

finalidade a proteção dos jovens.  

Essa imagem do adolescente, como uma pessoa que precisa ser conduzida e 

protegida, se encontra institucionalizada pelas leis e políticas públicas voltadas para 
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esse grupo, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Nesse documento, 

pelo menos formalmente, a proteção e os cuidados específicos que deveriam ser 

direcionados a essas duas faixas etárias, passaram a ser vistos como direitos especiais. A 

criança e o adolescente deixaram de ser considerados futuros cidadãos adultos.  Para 

Groppo (2009), o século XX assistiu a expansão e elevação da juventude à categoria 

social e sujeito de direito. E a psicologia tem oferecido uma literatura que fundamenta 

parte dessas legislações.   

As teorias que Ringo Star e Henrique desenvolvem, bem como outros 

entrevistados, consideram que há fatores psicológicos que poderiam explicar o 

comportamento adolescente rebelde, mas que o ambiente no qual vivem é, da mesma 

forma, importante. Nos seus discursos, são os fatores psicológicos que, se encontrarem 

um meio que os favoreçam, desenvolvem-se e permitem que o adolescente se torne 

problemático. Daí o argumento de que as tendências inatas, a “natureza do homem”, 

como fala Henrique, precisam ser educadas, orientadas, ou mesmo reprimidas, para que 

o jovem n~o corra o perigo de n~o se “tornar gente de bem”.  É o meio no qual o 

adolescente vive que deveria educar essas tendências naturais.  

Os entrevistados não levam em conta as teorias que tratam da possibilidade de 

uma problemática socioeconômica levar o adolescente a se tornar agressivo ou a 

consumir drogas. Deixam de questionar, por exemplo, se uma educação precária, ou 

mesmo uma situação econômica desfavorável, poderia fazer com que o jovem se 

percebesse com perspectivas de progresso limitadas e adotasse o uso de substâncias 

como uma alternativa, como estudos tentam demonstrar (TAVARES, BERIA, LIMA, 

2004).  

Para esses estudos, a adolescência é uma época de exposição e vulnerabilidade ao 

consumo de substâncias ilícitas, e é quando frequentemente ocorrem as primeiras 

experimentações. E, para alguns adolescentes, o uso indevido dessas substâncias será 

problem|tico, pois haver| o perigo da interrupç~o do “processo normal da adolescência, 

podendo trazer graves consequências para a vida desses indivíduos” (op. cit., p.2). S~o 

estudos que pressupõem, portanto, um padrão de normalidade que permeia todo o 

desenvolvimento humano. O uso de drogas levaria, assim, a um desvio desse padrão.  
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Pâmela, mais uma entrevistada, elabora uma descrição do comportamento 

adolescente que reitera a imagem do adolescente rebelde, e se refere também às 

influências que este pode vir a sofrer: 

 

ENTREVISTADORA – E como seria o comportamento de um adolescente, 
na sua opinião? Qual o comportamento típico de um adolescente? 

PÂMELA – Eu acho que, assim, o adolescente muitas vezes não tem 
medo do perigo, corre em alta velocidade, bebe muito, entra em briga, 
não tem responsabilidade... eu acho que isso é um comportamento típico 
do adolescente, que quer se divertir mas não se liga muito com as 
consequências. 

ENTREVISTADORA – Você se vê como um adolescente? 

PÂMELA – Um pouco (risos)... eu sou um pouco assim. A gente às vezes 
faz as coisas, mas... até na hora você sabe que está errado, mas... como 
assim, por exemplo, influência da turma, você está numa turma e tem a 
influencia, você sabe que aquilo é errado, mas você faz. Só depois é que 
você pensa nas consequências... eu acho que sou um pouco assim.  

 

No seu discurso constrói a teoria na qual tenta explicar que são as influências que 

a turma de amigos pode exercer sobre ela que a levaria a realizar ações transgressivas. É 

interessante notar que ela afirma que se vê como esse adolescente que é influenciável, 

que é vulnerável, e posiciona o outro influenciador como fazendo parte do seu grupo de 

amigos, do seu círculo de amizades, o que o aproxima dela. Ela se descreve como sendo 

uma adolescente susceptível às influências do grupo e fala ainda de uma falta de 

autocontrole, pois mesmo sabendo o que é errado, ela ainda o faz quando incentivada 

pelo grupo de amigos. Mas no final não deixa de acenar para uma certa reflexividade que 

a faz meditar sobre as consequências das próprias ações.  

Existe, na literatura especializada, uma vasta bibliografia que salienta a 

necessidade de fazer parte de um grupo como uma marca comum nesse período da 

adolescência. Para essa mesma literatura, as amizades, a aliança com seus pares, são 

importantes e dão aos adolescentes a sensação de fazer parte de um grupo de interesses 

comuns. Freud (1976) já postulara que na adolescência, os objetos parentais vão sendo 

substituídos por outros provenientes do ambiente social, o que leva a novas 

identificações e novos ideais. Aos ideais da família, sobrepõem-se os ideais da 
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comunidade, com a qual os jovens passam a manter laços mais ampliados e 

diversificados, ou da "tribo" da qual o adolescente passa a fazer parte.  

 Normalmente os adolescentes buscam grupos de amigos que tenham os mesmos 

interesses, os mesmos gostos e desejos, a fim de uma identificação menos conflitante e 

mais amigável. Nessa etapa da vida é comum tentar se afastar da família, pois essa já não 

lhes satisfaz em relação aos interesses sociais.  

Outra adolescente que também participou da nossa pesquisa, Aislane, ao 

descrever o comportamento do adolescente, elabora um discurso no qual faz uso de um 

repertório cheio de ideias conflituosas, contraditórias, que colaboram para o clima de 

dúvida e conflito no qual se insere ao afirmar que não sabe como explicar o 

comportamento do adolescente: 

 

ENTREVISTADORA – Quais seriam os comportamentos típicos de um 
adolescente, pra você? 

AISLANE – Depende muito da pessoa.  

ENTREVISTADORA – Mas de modo geral...? 

AISLANE – (pensa)... Muitos são rebeldes, assim... Hoje em dia os 
adolescentes não respeitam muito os pais, querem mais aquela coisa de 
fazer o que quer e o que não quer, quer conseguir o que quer e o que não 
quer. Acho que é por isso que hoje em dia muitas pessoas, assim, 
querem o que querem e não quer saber, passam por cima de todo 
mundo, não quer saber se aquela pessoa vai servir pra você algum dia, 
se ela vai lhe ajudar algum dia. Não sei, acho que o comportamento do 
adolescente é muito... eu não sei explicar. Eu mesmo não sei explicar! 
(risos) Acho que é isso... não sei. 

 

Gostaríamos de destacar na sua fala como ela explica o comportamento das 

pessoas que “querem o que querem e passam por cima de tudo” associando-o à rebeldia 

adolescente, e, em especial, ao modo desrespeitoso como eles se relacionam com seus 

pais. Ela se refere a um adolescente que não conhece limites para os seus desejos, e 

relaciona isso à maneira amoral e sem ética como muitas pessoas buscam a satisfação 

das suas vontades. Implicitamente Aislane argumenta que o comportamento rebelde e a 

falta de respeito experimentados durante a adolescência teriam repercussão quando o 

adolescente estivesse mais maduro, o que nos leva a supor que ela elabora uma teoria de 

que o que se aprende na adolescência pode refletir em outros momentos da vida.  



88 
 

Esse aprendizado ao qual ela se refere é o de valores morais, éticos, como o 

respeito, por exemplo. No seu discurso, bem como nos de outros entrevistados, a 

adolescência seria o momento para a educação moral da pessoa, a época apropriada 

para se aprender os valores morais que carregarão consigo e que deverão orientar sua 

conduta ao longo de suas vidas. É importante notar, contudo, que sua fala sugere que os 

adolescentes devam aprender os valores sócio-morais por obediência aos pais, aos 

adultos, que são mais experientes e, também, os detentores da autoridade sobre eles. 

Nessa mesma direção, para Sarah, outra entrevistada, é a família que deve 

orientar o adolescente nesse processo de amadurecimento: 

 

ENTREVISTADORA – O que seria adolescência, na sua opinião?  

SARAH – Pra mim, adolescência é a fase que a gente se conhece e... a 
gente aprende a se respeitar mais e ao próximo também, eu acho. 
Porque adolescência é uma fase complicada, digamos assim. O 
adolescente é meio emburrecido, digamos assim, qualquer coisa se 
irrita. Tem essa questão também do lado da família, se a família não 
ajudar, e não tomar um conceito contra isso, eu acho que o adolescente 
vai desviar e virar um adolescente rebelde. Mas se tiver o apoio da 
família, acho que o adolescente vai ser uma pessoa equilibrada. 
Adolescência pra mim é isso, é se conhecer, digamos assim... que a gente 
passa da fase de criança, o adolescente já vai amadurecendo. Então 
adolescência pra mim é descobrimento.  

 

De forma semelhante ao discurso de outros entrevistados, ela deposita na família 

a responsabilidade para guiar o adolescente e fazer dele uma “pessoa equilibrada”. O 

sucesso ou o fracasso na condução da sua formação está inteiramente a cargo dos 

familiares, e ela afirma isso quase que num raciocínio logicamente causal – se a família 

não orientá-lo bem, como efeito teremos um adolescente desviante e, portanto, rebelde. 

Desvio e rebeldia aparecem, mais uma vez, interligados, como já tivemos a oportunidade 

de discutir anteriormente neste trabalho.  

Sarah propõe a teoria na qual o adolescente se irrita com facilidade e que, devido 

a isso, precisa ser orientado pelos mais experientes para que se torne uma pessoa mais 

equilibrada, e n~o um “rebelde”, um transgressor. H| na sua fala a ideia de uma natureza 

agressiva do adolescente, que precisa ser combatida e disciplinada, para que daí ele 
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aprenda a respeitar os outros e a si mesmo.  E a família aparece como aquela que deveria 

ajudá-lo a controlar essa sua natural inclinação à hostilidade. 

Ela se refere ainda à adolescência como uma fase de auto-descobertas e de 

amadurecimento, mas um amadurecimento que implica numa luta contra essa natureza 

agressiva do adolescente. Ela fala sobre uma maturidade que vem do aprendizado 

decorrente da luta para domar seus instintos agressivos.  

Desse modo, a imagem da família construída no seu discurso é a de principal 

responsável pela educação moral dos adolescentes, como aquela que deve estar ao seu 

lado, educando-lhe e dando-lhe apoio. O adolescente, por sua vez, deve seguir as regras e 

as normas da sua família para que se torne uma pessoa “equilibrada”. Sarah, fazendo 

parte de uma sociedade orientada para a família como a nossa, reproduz uma concepção 

de família que está presente nas nossas relações sociais e que concentra nela o dever de 

criar e devolver à sociedade um sujeito bem adaptado à estrutura social. 

Há literaturas na Psicologia que colaboram para essa percepção da família como 

central na socialização das crianças e dos adolescentes. São literaturas que salienta a 

família enquanto contexto de desenvolvimento psicológico e de formação da 

personalidade, local das interações sociais básicas, como responsável por relações 

saudáveis entre o sujeito e o mundo e pelo desenvolvimento sadio de crianças e jovens. 

Seja ela Clínica, do Desenvolvimento ou Social, a Psicologia tem produzido discursos que 

asseguram a importância da família como o primeiro espaço psicossocial, um ambiente 

modelo no qual se desenvolve primeiramente a personalidade de cada ser humano, e 

que servirá como referência para as relações que estabelecerá com o mundo (MACEDO, 

1993). 

Salientar, entretanto, ter conhecimento de que os estudos desenvolvidos 

admitindo a família como temática não se restringem ao interesse da Psicologia, e que há 

outros mecanismos que também contribuem para a produção e reprodução dos vários 

sentidos da família e adolescência que discutimos aqui, a exemplo da Sociologia e da 

Antropologia, que também se dedicam aos estudos em família. Este é, portanto, um 

assunto tratado multidisciplinarmente. Entretanto, o foco deste trabalho está nas 

contribuições da Psicologia para a produção dos vários discursos sobre a adolescência 
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que circulam e que produzem modos de ser, dos quais temos uma pequena amostra nas 

construções discursivas dos adolescentes que entrevistamos.  



 
 

 

 

 

 

7. POSICIONAMENTOS 

 

 

Como o objetivo desta pesquisa é compreender as construções discursivas sobre 

a adolescência, a partir de discursos de adolescente de zonais rurais do sertão 

pernambucano, resolvemos adotar nesta etapa de análise uma outra estratégia que 

contribuísse para a compreensão de como os sentidos sobre adolescência estão sendo 

construídos em seus discursos. Inicialmente pensamos em priorizaras descrições, 

definições e teorias que os entrevistados elaboraram nos seus discursos, mas, durante o 

exercício de análise, fomos observando algo que gostaríamos de trazer para discussão 

neste tópico: os jogos de posicionamentos construídos por eles durante suas entrevistas. 

Rom Harré e Luk van Langenhove (1998) explicam que, no contexto das 

conversações, posicionamentos podem ser entendidos como construções discursivas de 

estórias pessoais que tornam os atos de uma pessoa compreensíveis e relativamente 

determinados como ações sociais, nas quais os participantes da conversação têm 

localizações específicas11. Uma posição pode ser especificada a partir do conjunto de 

referências pessoais, ou morais, que são atribuídos a um dos participantes da conversa 

no momento da interação. 

Logo, posicionamento é um conceito metafórico que implica numa forma de 

interação social, e que procura dar ênfase aos aspectos mais fluidos e dinâmicos da 

conversação. Segundo os referidos autores, as conversas possuem estórias que são as 

linhas condutoras da interação, e as posições que a pessoas adotam nessas conversas 

                                                           
11 Tradução livre de: “Positioning can be understood, as the discursive construction of personal stories 

that make a person´s actions intelligible and relatively determinate as social acts and within which the 

members of the conversation have specific locations” (HARRÉ, LANGENHOVE, p. 16). 
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vão estar vinculadas a essas estórias. As pessoas podem ocupar diversas posições, de 

acordo com os jogos de posicionamento em curso, que irão variar em função do 

contexto, do tipo de relacionamento e das pessoas envolvidas. 

As nossas análises dos jogos de posicionamentos se darão, portanto, através da 

discussão acerca da maneira como os entrevistados se posicionam frente às definições e 

descrições sobre a adolescência que elaboraram nos seus discursos. 

 

7.1 Os quase adultos 

 

Pudemos notar que, nos discursos dos nossos sujeitos, há uma tendência a se 

descreverem como jovens sensatos e responsáveis ao falarem de si, como podemos ver 

no discurso de Sarah: 

 

ENTREVISTADORA – E quais seriam os comportamentos típicos de um 
adolescente? 

SARAH – Comportamentos típicos?... Ah, é como todo adolescente, né?, 
gosta de ir pra festinha, tem uns que querem... que estão na fase do 
namorinho (risos)... aí, são vários os comportamentos. Um deles é 
também a rebeldia, eu acho. Que o adolescente... qualquer coisa ele se 
irrita. Eu mesma, por exemplo... às vezes até eu me acho complicada, 
porque às vezes eu quero as coisas do meu jeito e não pode ser, então... 
também aí já entra a parte da família... Então são vários 
comportamentos.  

ENTREVISTADORA – Então você diria que está na adolescência? 

SARAH – Eu acho que estou na adolescência entrando na fase madura, 
já. Eu acho... eu acho que eu me amadureci com facilidade... porque eu 
penso muito, sabe?, em relação ao estudo, a família e ao futuro, então 
com isso eu acho que me amadureci com facilidade... vendo as coisas, os 
acontecimentos, eu fui colocando na minha cabeça... porque a família 
ajuda sim, mas você também tem que se ajudar. Então é esse ponto de 
vista. 

 

Ao mesmo tempo em que se descreve como uma adolescente ajuizada, que 

pondera e reflete sobre seu futuro – “eu acho que me amadureci com facilidade... vendo 

as coisas, os acontecimentos, eu fui colocando na minha cabeça” -, ela não deixa de 

revelar que se considera ainda “complicada”, por querer que certas coisas aconteçam do 

seu modo, quando sabe que nem sempre isso é possível. Em outras palavras, descreve-se 



93 
 

como alguém que ainda está na adolescência, porque apresenta um comportamento 

inconformado quando não tem suas vontades atendidas, mas ressalta que já possui uma 

maturidade que adquiriu em decorrência das reflexões e observações que faz do mundo 

a sua volta, e isto a faz dela quase um adulto propriamente dito. Posiciona-se, então, 

como uma adolescente já bem madura, mas que ainda apresenta comportamentos 

característicos desse momento da vida. 

Sarah faz referência ainda ao papel que a família deve exercer sobre a formação 

do adolescente, conduzindo seu ensinamento e assegurando a sua educação moral, para 

evitar que desenvolva as tendências negativas que naturalmente tende a apresentar: “às 

vezes eu quero as coisas do meu jeito e não pode ser, então... também aí já entra a parte 

da família...”. A família de Sarah aparece em seu discurso posicionando-a como uma 

jovem que ainda está aprendendo, que ainda é inexperiente e que precisa ser orientada, 

o que reforça o seu posicionamento identitário de adolescente. Em seu relato, sua família 

também a reconhece como uma adolescente, e a posiciona nesse lugar.  

Xaolin igualmente se apresenta como um adolescente em processo de transição já 

para a idade adulta. Em suas próprias palavras, é “por enquanto” um adolescente: 

 

ENTREVISTADORA – E como seria, na tua opinião, o comportamento 
típico de um adolescente? 

XAOLIN – Geralmente eu acho que deveria ser... não sei, escolhendo 
melhor o que vai querer futuramente, escolhendo melhor o caminho que 
deve seguir, escolher melhor as pessoas que vai querer se relacionar... 

ENTREVISTADORA – São escolhas...? 

XAOLIN – É...  

ENTREVISTADORA – E como você acha que está fazendo essas escolhas? 

XAOLIN – Tem hora que eu acho que faço umas escolhas, mas tem hora 
que eu não acho que estou fazendo escolha totalmente certa. Aí, 
geralmente, eu peço opinião de pessoas mais experientes... aí, quando eu 
vejo que estou fazendo a escolha certa, é como se diz, continue assim. Se 
vejo que estou fazendo a errada, tento consertar.  

ENTREVISTADORA – Então você se vê como um adolescente? 

XAOLIN – Eu me vejo... por enquanto. Eu tento aproveitar o máximo que 
eu posso na minha vida, e dou conselho pra todos assim da minha idade 
que tente aproveitar o tempo que tem na adolescência, não com 
besteira, mas... tentando pensar na vida futuramente, na escolha que vão 
fazer, pensar duas vezes no que vai fazer, numa coisa que seja boa ou 
ruim... 
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Ele se apresenta como um adolescente responsável e que medita sobre as 

escolhas que precisa fazer. Há no seu discurso uma autoimagem de ponderação muito 

forte, posicionando-se, portanto, como um adolescente centrado, que sabe onde deve 

investir seu futuro, e que já possui certo conhecimento que o permite dar conselhos a 

outros da mesma idade que a sua, orientando-os a fazer escolhas que apontem para um 

futuro promissor: “Eu tento aproveitar o máximo que eu posso na minha vida, e dou 

conselho pra todos assim da minha idade que tente aproveitar o tempo que tem na 

adolescência, n~o com besteira, mas... tentando pensar na vida futuramente”. Coloca-se 

também como um jovem que ainda precisa de orientações dos mais experientes e que 

sabe procurá-los quando necessário, tentando seguir seus conselhos quando se percebe 

errado, o que colabora com a sua imagem de jovem com bom senso: “Aí, geralmente, eu 

peço opinião de pessoas mais experientes... Se vejo que estou fazendo a errada, tento 

consertar”.  

Tanto Sarah quanto Xaolin constroem imagens de si como adolescentes que estão 

mais próximos da idade adulta, e para isso ressaltam atributos que apontam para uma 

certa maturidade, destacando a responsabilidade, o discernimento e a sensatez que 

possuem, distanciando-se, desse modo, do adolescente que ainda é inexperiente e 

envolto em banalidades. São, portanto, quase adultos. Estes, por sua vez, são 

posicionados nos seus discursos como os responsáveis, os mais experientes, os que 

sabem da vida.  

 

7.2 Os não-adolescentes 

 

Dentre os entrevistados, houve ainda aqueles que afirmaram não se considerar 

adolescentes, como vemos no seguinte trecho da entrevista de Renato: 

 

ENTREVISTADORA – Agora mudando um pouco de assunto... o que seria 
adolescência, na tua opinião? 

RENATO – Não faço idéia! 

ENTREVISTADORA – Mas você já ouviu falar na adolescência? 

RENATO – Já. Acho que é um período de deixar de ser criança e ser 
adulto. 
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ENTREVISTADORA – Um período para deixar de ser criança...? 

RENATO - ... e se preparar para ser adulto.  

ENTREVISTADORA – Você se vê como um adolescente? 

RENATO – Acho que ainda não. 

ENTREVISTADORA – Não? Por quê? 

RENATO – Porque eu sempre gosto de amigos, e de muita brincadeira 
ainda. 

ENTREVISTADORA – É? Que tipo de brincadeiras? 

RENATO – Eu sempre jogo bola, faço umas coisas... brinco de bonecos, 
algumas vezes. 

 

Apesar de inicialmente alegar que não sabe o que seria a adolescência, logo em 

seguida ele traz a definição que foi mais recorrente nos discursos dos entrevistados da 

nossa pesquisa. Afirmar que ouviu falar que a adolescência é o “período de deixar de ser 

criança e se preparar pra ser adulto” é reproduzir um conceito que é geral - e 

generalizante -, no qual se diz tudo sem precisar explicar com detalhes o que é essa 

preparação. Desse modo, ele responde a nossa pergunta e, assim, não passa pelo 

constrangimento de não saber a resposta, ao mesmo tempo em que se protege contra 

possíveis pedidos por maiores esclarecimentos. 

De acordo com seu discurso, ele não se percebe como um adolescente porque 

gosta ainda de estar com os amigos e de brincar: “Porque eu sempre gosto de amigos, e 

de muita brincadeira ainda”. São esses atributos que ele usa como referência para se 

posicionar enquanto criança. Inclusive, até as brincadeiras que ele descreve são bem 

infantis, como o jogar bola e brincar com bonecos. O brincar é, portanto, o que demarca 

o seu lugar de criança. 

Argumento semelhante é encontrado no discurso de Gabriela, outra entrevistada 

que também afirma que não se considera completamente uma adolescente: 

 

ENTREVISTADORA – Você se vê como uma adolescente? Você se vê na 
adolescência? 

GABRIELA – Acho que completamente não, porque assim, eu acho que 
tem algumas coisas que a pessoa pensa como uma criança, que não age 
completamente como adolescente não. Eu acho que não ajo 
completamente como adolescente. 

ENTREVISTADORA – E como é que um adolescente se comporta, na sua 
opinião? 
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GABRIELA – Porque às vezes eu tiro certos tipo de brincadeiras que 
depois eu penso, eu mesmo me acho... penso que foi uma burrice mesmo 
eu ter feito isso, que fui muito criança nessa hora... umas brincadeiras 
que eu faço que acho que um adolescente não deveria fazer mais, né? 

 

Apesar de a brincadeira marcar o lugar da criança nos discursos de ambos 

entrevistados, Gabriela, diferentemente de Renato, se posiciona no processo de 

transição, deixando de ser criança, mas ainda não sendo uma adolescente propriamente 

dita: “Eu acho que n~o ajo completamente como adolescente”. 

Já para Marcelo, que também não se considera adolescente, a idade é que define o 

seu não pertencimento a essa classe de pessoas: 

 

ENTREVISTADORA – E você diria que você é um adolescente? 

MARCELO – Adolescente? Acho que não... eu não sou adolescente, não 
(risos). 

ENTREVISTADORA – Não? Por que? 

MARCELO – Assim, na minha opinião, eu mesmo não acho que sou 
adolescente, não. Adolescente é de dezessete anos pra baixo. De dezoito 
pra cima já é de maior, já.  

ENTREVISTADORA – É? De maior, já? Então adolescente é de dezessete 
anos pra baixo? 

MARCELO – É, na minha opinião. Eu acho. Que são menores, podem 
fazer coisa errada... Nem os grande também, nem os grande! Devem se 
comportar também. 

 

De todos os entrevistados, ele é o que possui a idade mais avançada, estando já 

com 18 anos, o que legalmente não o posicionaria mais na categoria de adolescente.  

No entanto, há um momento de tensão no seu discurso quando percebe que, ao 

afirmar que aqueles que têm dezessete anos pra baixo, “os menores”, podem “fazer coisa 

errada”, ele estava na verdade dando margem à possibilidade de fazer-se entender como 

consentindo que os adolescentes pudessem infringir leis, tanto morais como legais, 

quando acredita que não devem fazer isso. Mas, em seguida ele se corrige, e deixa claro 

que nem aos menores, nem aos de maior, deveria ser permitido contravir.  
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7.3 O ideal de adolescente 

 

Alguns dos entrevistados descreviam a si próprios com características bem 

próximas daquelas que eles atribuíam à adolescência, enquanto que outros preferiram 

se distanciar um pouco dessa caracterização.  De modo geral, quando a descrição da 

adolescência se aproximava mais de um ideal de adolescente, aquele que está em 

processo de formação, que é responsável, que respeita os pais e se dedica aos estudos e à 

formação profissional, eles se posicionavam de maneira a se aproximar desse ideal, 

enquanto que, por outro lado, quando a descrição remetia a uma imagem de adolescente 

associada {quele estereótipo do “aborrecente”, eles tendiam a se afastar, como podemos 

observar no seguinte trecho da entrevista de Eduarda:  

 

ENTREVISTADORA – Na sua opinião, quais seriam os comportamentos 
típicos de um adolescente? 

EDUARDA – Como ele se comporta, e não como ele deveria? 

ENTREVISTADORA – Sim, como ele se comporta? 

EDUARDA – O adolescente... assim, muito rebelde, né?, não atende os 
pais, os pais falam alguma coisa...  sempre querem o... assim, o que eles 
falam que querem, tem que ser aquilo. N~o aceitam um “n~o”... 
Respondem os pais, né? porque os adolescentes de hoje em dia... eu acho 
que é isso. 

ENTREVISTADORA - E com relação a essas características do ser 
adolescente... você se vê como adolescente? 

EDUARDA – Em algumas, sim. 

ENTREVISTADORA – Em algumas? 

EDUARDA – Sim.  

ENTREVISTADORA – Quais? 

EDUARDA – Eu aceito minha m~e falar que n~o pode... ela falar um “n~o” 
pra mim. Se eu pedir uma coisa e ela falar não pra mim, eu não respondo 
ela. Se eu estiver errada, eu falo “ta certo, a senhora é quem sabe”.  E se 
eu não tiver, eu também deixo, não falo nada.  

ENTREVISTADORA – Você vê esse tipo de comportamento nos seus 
amigos? 

EDUARDA – Vejo. 

ENTREVISTADORA – Você diria que seus amigos são adolescentes 
também? 

EDUARDA – São. 
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ENTREVISTADORA – Então você vê esse tipo de comportamento neles 
também? 

EDUARDA – É... Vejo filho falar pra... meus amigos falar pra mãe que não 
é pra mãe falar com ele... que se pudesse mataria a mãe... o pai... eu vejo 
tudo isso. Às vezes eu tento dar conselho, mas ninguém atende, né? A 
verdade... mas a cabeça dos outros... 

 

Inicialmente ela entendeu que estivéssemos perguntando sobre como deveria ser 

o comportamento do adolescente – “Como ele se comporta, e n~o como ele deveria?”, o 

que sugere que há, para ela, uma distinção entre o comportamento adotado e aquele que 

deveria ser. Há no seu discurso, portanto, a noção de um dever ser do adolescente, que 

implica numa expectativa, num comportamento que é esperado, algo que também 

encontramos em outras entrevistas. A continuidade da conversa reforça essa dualidade 

nas respostas de Eduarda, que ora destaca como o adolescente deveria se comportar, 

ora como ele de fato se comporta – o adolescente real. Assim, ela posiciona o adolescente 

como um “rebelde”, que n~o conhece limites, desobediente e que n~o respeita os pais. 

Quando perguntamos se ela se percebe com essas características do adolescente 

“rebelde” que acabou de descrever, e ela responde que “em algumas, sim”, transmite-nos 

a ideia de que pode ter algumas dessas qualidades transgressivas que ela mesma citou.  

Mas, mesmo após termos indagado em quais desses atributos ela se via como 

adolescente, não cita nenhum dos referidos anteriormente e passa a falar de si de modo 

oposto a esse “rebelde”, colocando-se como uma jovem que é obediente, que não 

questiona a autoridade dos pais e que respeita os limites que sua m~e estabelece: “Eu 

aceito minha m~e falar que n~o pode... ela falar um ‘n~o’ pra mim”. Em sua resposta ela 

constrói uma imagem muito positiva de si, procurando se distanciar desse adolescente 

retratado.  

Harré e Langenhove (1998) afirmam que as pessoas constroem seus atributos 

pessoais, suas habilidades e capacidades, nas práticas discursivas, na interação com 

outras pessoas, e esta construção estará sempre sujeita a variações em função de 

aspectos culturais e temporais em curso, ou seja, do contexto da interação. Desse modo, 

entendemos que Eduarda pode ter percebido que, da maneira como a entrevista se 

desenvolvia, havia a possibilidade de ter sua imagem associada a esse adolescente 

transgressivo que ela desaprova em sua fala, o que representaria uma inconsistência do 

seu discurso, além de estar passando uma má impressão para a entrevistadora. Assim, 
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tenta reverter essa incoerência, fugir dessa associação, descrevendo seu próprio 

comportamento como aquele que o adolescente deveria adotar, o dever ser.  

 Outros entrevistados, diferentemente de Eduarda, ainda reconheciam em si 

características do “aborrecente”, como o sentir-se confuso, ou ser um pouco teimoso, 

impaciente, mas, mesmo eles, não chegavam a descrever-se como jovens envolvidos com 

os problemas que eles comumente relacionavam à essa fase da vida, como o consumo de 

drogas, a agressividade, a rebeldia, a impulsividade, a falta de respeito para com os pais, 

o dirigir em alta velocidade, envolvimento em brigas, dentre outros. A fala de Valesca 

ilustra bem isso: 

 

ENTREVISTADORA – Então... além dessas características da 

adolescência, quais são os comportamentos que a gente pode dizer que 

são típicos de um adolescente?   

VALESCA – Assim... no geral, né? Muitos são agressivos, né?... qualquer 

coisinha se estoura. Não obedecem... a maioria não obedece os pais... não 

gostam de estar... preferem estar vivendo a vida deles isolados, sem 

comentar muito com os pais... 

ENTREVISTADORA – Isso é o que você vê...? 

VALESCA – É o que eu ouço falar. Comigo não acontece muito isso não, 

não está relacionado a mim, não. Assim... eu estouro fácil, realmente, 

mas não sei porque agora qualquer coisinha eu me estresso, começo a 

gritar, não sei... Mas eu costumo obedecer meus pais o máximo possível, 

ajudo eles no que posso... tento fazer o melhor possível. 

 

Ao afirmar que sabe do comportamento desses adolescentes porque ouve falar - 

“eu ouço falar” -, ela se apresenta como alguém que não compartilha do cotidiano desses 

adolescentes, como alguém que sabe dessa informação, mas não por experiência pessoal. 

Esse tipo de construção a distancia em termos simbólicos desse tipo de adolescente 

agressivo, afastado dos pais e que n~o os respeita. Por outro lado, quando diz que “n~o 

acontece muito isso n~o”, com ela, deixando subtendido que acontece ao menos um 

pouco, ameniza em parte esse movimento de diferenciação como se quisesse afirmar 

que algo da natureza desse adolescente transgressivo se encontra presente nela, em 

menor intensidade. Em seu discurso, se aproxima e se afasta desse adolescente 

transgressivo. Reconhece, por exemplo, que pode vir a se estressar por alguma razão, 

mas logo em seguida trata de afirmar que, apesar disso, continua respeitando seus pais: 
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“mas n~o sei porque agora qualquer coisinha eu me estresso, começo a gritar, n~o sei... 

Mas eu costumo obedecer meus pais o m|ximo possível”. 

As idas e vindas de seu discurso, as diferentes ações que ele realiza, produzem 

diferentes efeitos. Ao se distanciar do adolescente problemático se aproxima daquele 

adolescente bem comportado que é tão recorrentemente citado nos discursos dos 

participantes dessa pesquisa e produz uma imagem positiva de si próprio para a 

entrevistadora. Por outro lado, ao tentar manter alguma proximidade em relação a esse 

adolescente, produz três efeitos que não são contraditórios: torna seu discurso 

congruente com o que havia afirmado em outro momento de sua entrevista, quando 

disse que estava passando por um processo de transformação, deixando de ser calma e 

tornado-se uma pessoa impaciente; reveste-se de um certo charme, pois na nossa 

cultura a transgressão, principalmente em intensidades moderadas, está associada a 

charme, glamour, sedução etc.; confere um pouco de realismo à imagem de adolescente 

bem ajustada que está produzindo, uma vez que descrever-se de forma exageradamente 

positiva torna o relato duvidoso, vulnerável à acusação de parcialidade.  

Se pudéssemos imaginar um continuum no qual distribuíssemos os 

posicionamentos dos entrevistados frente à identificação, ou não, com as definições de 

adolescência construídas por eles mesmos durante a entrevista, constataríamos que a 

maioria se posiciona próximo do pólo do ideal de adolescência, se descrevendo como 

jovens responsáveis e preocupados com seu futuro. Alguns adolescentes se posicionam 

na região intermediária entre os pólos, mas se situando ainda na área do ideal, se 

apresentando como pessoas que são confiáveis, mas que podem agir de forma impulsiva, 

desafiadora e apresentar comportamentos ainda infantilizados, não chegando, contudo, 

a se identificar totalmente com a imagem do transgressivo.  

 

 

Figura 2 – Continuum dos posicionamentos dos adolescentes 
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Há, portanto, em seus discursos, o predomínio da imagem do adolescente na qual 

ele aparece marcado pela rebeldia, pela agressividade, pela falta de respeito para com os 

pais, e uma clara tentativa de construir imagens de si próprios que se distanciam dessa 

representação do adolescente com conflitos em sua relação consigo mesmo e com o 

social.  

Considerando essa diversidade de posições em jogos dinâmicos, pudemos 

ampliar, por conseguinte, nossa compreensão sobre ser adolescente, uma vez que os 

jogos de posicionamentos, as crenças, o lugar de onde se fala e para quem se fala, as 

relações interpessoais, as tensões, tudo isso termina por fazer parte da construção dos 

sentidos sobre a adolescência do nosso contexto sócio-cultural atual. 



 
 

 

 

 

 

 

8.  TRABALHO, ESCOLA E FAMÍLIA 

 

 

Como afirmamos no capítulo metodológico, o roteiro de entrevista utilizado por 

nós nessa pesquisa não trazia apenas questões referentes à adolescência e ao 

adolescente, mas incluía também indagações acerca do cotidiano dos entrevistados, do 

que gostavam ou não de fazer e do que pensavam sobre outros temas além da 

adolescência.  Desse modo, trazemos nesse capítulo as nossas análises sobre as 

construções discursivas acerca do trabalho, da escola e da família que foram construídas 

durante as entrevistas. Falando sobre o trabalho, a escola e a família eles não só revelam 

os valores e normas que estão presentes no seu meio sócio-cultural. Eles se posicionam 

em relação a esses valores e normas. 

 

8.1 O trabalho 

 

Para alguns adolescentes entrevistados, o dia-a-dia estava dividido entre o 

período que passavam na escola e o tempo que se dedicavam ao trabalho no campo, 

como podemos observar no seguinte trecho do discurso de Ringo Star: 

 

ENTREVISTADORA – E como é o seu cotidiano lá no sítio? 

RINGO STAR – Assim, ó... quando não é na escola, é trabalhando mais 
meus pais, meu pai, ou minha mãe em casa, fazendo alguma coisa. Ou, 
quando eu quero ganhar um dinheirinho mais fácil, né?, eu vou num 
canto trabalhar, por perto. O povo lá chama pra trabalhar, aí eu vou. Eu 
não gosto de estar parado, não. 

ENTREVISTADORA – E esse trabalhar, é trabalhar em que? 
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RINGO STAR – Trabalho de roça... limpar, cultivar, arar... tudo no mundo. 
O trabalho que eu posso fazer, mesmo.  

ENTREVISTADORA – E faz tempo que você trabalha na roça? 

RINGO STAR – Não, bem pouco tempo. É só quando eu quero arrumar 
um dinheiro mais fácil, pra ir pra festa, tudo no mundo, porque... o cabra 
esperar tudo pelos pais... né? Aí não dá certo também, não. 

ENTREVISTADORA – E sobre trabalho? O que é que você pensa sobre 
trabalho? 

RINGO STAR – Trabalho? Trabalho é bom! O trabalho tanto ajuda seus 
músculos, como você também se ajuda ganhando dinheiro pra fazer 
alguma coisa que quer, comprar qualquer coisa que você precisa, né? 
Porque se o cabra não trabalhasse, só ficasse parado, comendo o que 
tem dentro de casa, quando se acabasse o cabra ia fazer o que? né? Eu 
acho assim. 

 

 

Em sua descrição, inicialmente o trabalho aparece como um conjunto de tarefas 

que executa em casa, ajudando sua mãe e seu pai nos afazeres da família, mas também 

como aquele voltado para a lida com a terra, o “trabalho de roça”, como o “limpar, 

cultivar, arar”, pois é a partir dessas atividades que s~o garantidos a sobrevivência e o 

bem estar de toda sua família. O trabalho com a agricultura lhe possibilita ainda ganhar 

um dinheiro extra, quando é pago por algum vizinho para fazer aquilo que ele já faz 

habitualmente na lavoura da sua casa. É com esse dinheiro que ele consegue ir a festas, 

ou comprar algo que precise, por exemplo, sem precisar pedir a seus pais, o que sugere 

uma relativa independência, mesmo que momentânea, uma vez que afirma que não faz 

isso regularmente, mas só quando quer “arrumar um dinheiro mais f|cil”.  

Ringo alega que é só esse tipo de trabalho que pode exercer, talvez por ser ainda 

adolescente, não tendo terminado seus estudos e estando, desse modo, não capacitado 

formalmente para exercer outro tipo de profissão, ou mesmo por ser a agricultura o 

trabalho que se aprende desde cedo nas famílias de pequenos produtores rurais. O 

trabalho é apresentado de maneira positiva - “O trabalho é bom” - porque trás benefícios 

para o corpo, além da independência econômica.  

No seu discurso, posiciona-se como um adolescente que sabe que é preciso ajudar 

a família, que sabe que o seu trabalho é importante para a manutenção da casa e para o 

sustento de todos. Coloca-se também como um jovem que gosta de trabalhar, que não 

gosta de “estar parado”, e entende que n~o pode esperar que seus pais lhe provejam de 

tudo.  
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Xaolin, que também trabalha na plantação e criação de animais da família, 

ajudando inclusive a seus avós na pequena propriedade que possuem, faz planos de ter 

uma profissão diferente no futuro: 

 

ENTREVISTADORA – Então você fica parte do tempo na casa da sua mãe 
e do seu pai, e parte do tempo na casa da sua avó? 

XAOLIN – Minha avó com meu avô. Aí meus tios estão todos viajando, aí 
ela vive só mais vô... aí, maior parte do tempo... é dividido! Metade da 
semana em casa, metade na casa de vó.... ajudando eles lá nas coisas. 

ENTREVISTADORA – E o que é, exatamente, que você faz quando está na 
casa deles? 

XAOLIN – Geralmente ajudo meu avô a cuidar dos bichos, ajeitar os 
bichos... essas coisas. Ajudo na plantação... Na maior parte do tempo 
ajudo meu pai, eles, né?... dividido. Termino o serviço em casa, e vou 
ajudar eles.  

ENTREVISTADORA – Na casa da sua mãe e de seu pai, o seu trabalho é o 
mesmo?  

XAOLIN – É o mesmo. Também na plantação, na colheita... na criação de 
gado... ajudando... tudo, tudo! Em serviço de casa, assim, de construção, 
quando vai remodelar alguma coisa na casa, fazer algum serviço de 
construção, eu ajudo meu pai...  

ENTREVISTADORA – E você gosta de trabalhar? 

XAOLIN – De trabalhar, eu gosto, mas se... como se diz, estudo pra ver se 
exerço uma profissão melhor futuramente, pra não pegar muito no 
pesado, como agora. Tenho planos de, depois que terminar aqui, o 
terceiro e o ensino médio, de viajar, passar um tempo viajando, pra 
depois voltar e tentar montar um negócio pra mim... não trabalhar 
serviço forçado... tentar ter uma vida assim, mais... como se diz, 
tranquila. 

 

Ele define o trabalho no campo como “pesado”, e afirma que, apesar de gostar de 

trabalhar, procura ter no futuro uma ocupação que não exija tanto esforço físico quanto 

a agricultura demanda. E, para isso, estuda para “ver se exerço uma profiss~o melhor 

futuramente”. Desse modo, ele se posiciona como um adolescente que trabalha duro, que 

é esforçado, que reconhece a importância do estudo para o exercício de uma profissão 

menos árdua e que tem a ambição de conquistar uma vida mais “tranquila”. O trabalho é 

concebido como atividade que visa produzir riquezas e ascensão social, e que ainda 

favorece a independência, quando “montar um negócio para mim”.  
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Outros entrevistados também alegaram ter vontade de viajar para trabalhar em 

cidades maiores, onde a oferta de emprego é melhor do que na região onde moram. 

Viajar, nesse sentido, implica em trabalhar e na possibilidade de fazer um dinheiro para, 

em seguida, voltar à cidade natal e investir em algo que viabilize melhores condições de 

trabalho e que lhe possibilitem ascender econômica e socialmente. Nos discursos de 

Aislane e de Eduarda, o trabalho também significa independência: 

 

AISLANE – Eu acho assim... trabalho é uma coisa boa, sabe?, porque você 
vai conseguir seu sustento, não vai depender de tudo pra pedir a seus 
pais o que você quiser comprar, ou o que você quiser conseguir ter que 
ir atrás de seus pais pra eles lhe darem. Porque antes de você começar a 
trabalhar tudo você depende de seus pais... eu penso assim. Porque hoje 
mesmo eu não trabalho, então dependo de tudo, pra comprar roupa é 
pedir a minha mãe ou a meu pai, pra comprar qualquer coisa que eu 
quiser, eu tenho que pedir a eles. Eu acho que depois que você consegue 
um trabalho, consegue dinheiro, né?, você consegue uma certa 
independência. Não se separar de seus pais por causa disso, mas, assim, 
uma independência financeira, digamos assim, não vai depender a vida 
inteira, porque como a gente não é... não é uma família de rico, dizer 
assim... uma família de classe baixa, somos uma família de classe baixa, 
né?, eu toda vida não vou estar dependendo deles, pra viver ou pra 
conseguir o que eu quero, os meus objetivos.  

ENTREVISTADORA – Então você pensa em trabalhar? 

AISLANE – Penso. Se Deus quiser! 

 

ENTREVISTADORA – E sobre trabalho, o que é que você pensa? 

EDUARDA – Trabalho... eu queria ter... eu queria arrumar um trabalho 
pra mim pra comprar minhas coisas, assim, pra não estar dependendo 
de pai e de m~e. Porque sempre... {s vezes a pessoa “m~e, me d| um  
dinheiro pra isso”, e ela “ah, pra quê que você quer?”, e a pessoa tem que 
dar todas as explicações, e se for uma coisa íntima da pessoa, mas tem 
que dar todas as explicações. Pra que quer aquele dinheiro? O quê que 
vai fazer?... Aí eu queria um emprego pra eu comprar minhas coisas. Eu 
acho um emprego... pra quem trabalha, eu acho muito bom... 

 

Para Aislane, “antes de começar a trabalhar” est|-se totalmente dependente dos 

pais, precisando pedir por qualquer coisa que precise ou sinta vontade de ter. O trabalho 

representa, assim, a via para a autonomia financeira, o que, segundo ela, não significa 

necessariamente um rompimento com a família. Na sua fala, o trabalho aparece como o 

caminho para a realização dos seus planos, sendo descrito ainda como uma necessidade, 

como um destino inevitável, pois, segundo ela, sua família é de classe baixa e não poderá 
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esperar que seus pais lhe dêem tudo que precisar. Como n~o vem de “uma família de 

rico”, tem que conseguir o que quer pelo seu próprio esforço. 

Posiciona o adolescente que não trabalha como inteiramente dependente dos 

pais. Constrói a imagem de si como uma jovem que possui os pés no chão, que tem 

objetivos e que sabe o que quer, e que entende que é preciso trabalhar para atingir suas 

metas: “eu toda vida n~o vou estar dependendo deles, pra viver ou pra conseguir o que 

eu quero, os meus objetivos”. Ressalta, sobretudo, a independência financeira como a 

principal vantagem de se ter um trabalho. 

Eduarda, por outro lado, fala de uma liberdade em relação às cobranças de seus 

pais. Ela se refere a uma certa autonomia que o trabalho pode proporcionar, uma vez 

que lhe possibilitaria um pouco de privacidade, pois não precisaria estar se explicando 

aos pais sempre que fosse consumir algo que desejasse – “A pessoa tem que dar todas as 

explicações”.  

Na entrevista de Sarah, o trabalho aparece como produzindo satisfação por aquilo 

que se conquista com seu próprio esforço: 

 

ENTREVISTADORA – De modo geral, o que você pensa sobre trabalho? 

SARAH – Trabalho?... (pausa) Trabalho é uma forma da gente viver 
melhor, né?, porque a gente sabe que aquilo que você conquistou foi do 
seu suor, foi do seu trabalho. Acho que trabalho é uma das coisas 
principais da vida, que o ser humano tem que ter. Porque é até uma 
forma de você se ocupar, se distrair... trabalho pra mim é isso. Quando é 
o trabalho que você gosta... porque não adianta você trabalhar numa 
coisa sem você gostar, aí vai parecer que é uma obrigação, não trabalho. 
Então trabalho pra mim é na área que você se relaciona, que você se 
(trecho ininteligível)... então trabalho pra mim é isso. 

 

Há no seu discurso uma perspectiva mais psicológica dos efeitos do trabalho, uma 

preocupação com a qualidade de vida que este deve proporcionar à pessoa. O trabalho é 

representado como um meio de produzir autossatisfação pelas conquistas que se realiza 

pelo próprio esforço, pelo “seu suor, pelo seu trabalho”. É representado também como 

um dos eixos centrais na vida do ser humano, como algo que faz parte da vida, do 

cotidiano das pessoas, algo que o “ser humano tem que ter”.  
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No seu ponto de vista, o trabalho é uma distração, uma forma de ocupar o tempo 

com algo produtivo, e que não pode ser confundido com obrigação, pois deve ser 

prazeroso, trazer bem estar e satisfaç~o: “n~o adianta você trabalhar numa coisa sem 

você gostar, aí vai parecer que é uma obrigaç~o, n~o trabalho”. Sarah chega a afirmar 

que o tipo de trabalho com o qual ela se identifica é aquele que lhe permite estar em 

contato com pessoas, interagindo com os outros: “Ent~o trabalho pra mim é na área que 

você se relaciona”. 

Como se vê, os sentidos acerca do trabalho produzidos pelos adolescentes 

entrevistados estão direcionados principalmente à noção de algo necessário para a 

sobrevivência e sustento da família, de independência e autonomia financeira em 

relação aos pais. Mas, estão relacionados também a conteúdos que sugerem uma 

dimensão moral do trabalho, à noção de autorrealização, sendo descrito como algo que 

motiva por si mesmo e não apenas pelo que pode proporcionar, como dinheiro, 

independência, consumo, etc.  

Resultados semelhantes foram encontrados em pesquisa realizada por Denise 

Oliveira et al. (2001), na qual foram entrevistados adolescentes de duas cidades do 

Estado de São Paulo, com o objetivo de analisar as relações estabelecidas entre o 

trabalho do adolescente e o processo de escolarização. Em seu estudo, a concepção de 

trabalho surgiu associada à ascensão social das classes populares, visualizado em 

termos como independência, bens materiais e aprendizado. Havia ainda uma 

perspectiva na qual o trabalho funcionaria como a via lícita de mobilidade social, onde as 

condições de vida desfavoráveis observadas nos municípios estudados poderiam ser 

superadas. 

Gostaríamos de destacar, ainda, que foram predominantes os discursos dos 

nossos entrevistados que salientavam o trabalho enquanto ferramenta para se conseguir 

independência financeira, liberdade, autonomia e possibilidade de consumo, como 

sendo condição para a conquista de reconhecimento e inserção social. Dentre os 

entrevistados, Sarah foi a única que se referiu a uma dimensão psicológica do trabalho. 

Não há, desse modo, discursos que poderiam indicar uma representação mais ingênua e 

idealizada da escolarização e do trabalho que poderíamos considerar uma marca de 

alguma disposição fantasiosa do adolescente. O pragmatismo se mostrou um viés 

recorrente nos seus discursos.  
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O adolescente é representado como sujeito que alcança a autonomia através do 

trabalho. Para as adolescentes entrevistadas, o trabalho ainda se encontrava no campo 

das possibilidades, uma vez que não exerciam nenhum tipo de atividade remunerada no 

momento da realização das entrevistas. Já para os rapazes, o trabalho na agricultura era 

parte da rotina diária, já que participavam ativamente das atividades no campo junto 

com suas famílias. Para nenhum deles o trabalho é visto como trazendo consequências 

para a escolarização, prejudicando ou sendo desfavorável para o futuro, uma vez que se 

dedicavam aos estudos e ainda trabalhavam. 

 

8.2 A escola e o estudar 

 

Nos discursos dos entrevistados, a escola é considerada um investimento para o 

futuro: 

 

ENTREVISTADORA – E você gosta da escola? O que você acha da escola? 

RINGO STAR - Eu acho que a escola incentiva a pessoa, pra nossa 
aprendizagem, porque a gente vai precisar no futuro, né? Porque quem 
não tiver estudo, não vai conseguir nada, porque até pros empregos, 
agora, tem que ter primeiro e segundo grau. Pra varrer rua, tem que ter 
primeiro e segundo grau. A escola é tudo de bom, porque se não tivesse 
a escola, nós seria completamente burro, né?, como se diz. É... eu acho 
isso. A escola pra mim é ótima. 

ENTREVISTADORA – Você gosta de estudar? 

RINGO STAR – Um pouco. Não vou dizer muito, não. Eu me considero 
estudioso. Só repeti um ano.  

 

Ringo Star descreve a escola como aquela que prepara para enfrentar a crescente 

exigência de qualificação profissional, que se estende até para os trabalhos mais simples: 

“Pra varrer rua, tem que ter primeiro e segundo grau”. O estudo é importante para que 

possa estar mais bem preparado para enfrentar essa demanda por profissionais mais 

qualificados. Nesse sentido, ele relaciona o estudar à possibilidade de conquistar um 

emprego no futuro, quando entrar no mercado de trabalho.  

É interessante notar que ele se posiciona como um rapaz dos estudos, quando 

afirma que, apesar de não gostar muito de estudar, se considera um estudioso, por ter 
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repetido apenas um ano: “Eu me considero estudioso. Só repeti um ano”. Seu discurso 

sugere ainda que ele reconhece a escola como a principal fonte de conhecimento do 

homem, como o único espaço para a aprendizagem, j| que, se n~o fosse por ela, “nós 

seria completamente burro”, como ele mesmo afirma. E, por isso, é para ele “tudo de 

bom”.  

Do mesmo modo é para Aislane - o que vai garantir um bom emprego no futuro é 

o investimento que se faz nos estudos: 

 

ENTREVISTADORA – E sobre estudo? O que é que você pensa sobre 
isso? 

AISLANE – O estudo eu acho que é fundamental, pra qualquer um. Hoje 
em dia, tudo o que você for fazer, ou quiser conseguir, você precisa de 
estudo. Eu acho que eu não vou parar só por aqui, terminar o segundo 
grau e parar. Não! Eu quero fazer uma faculdade, quero conseguir um 
bom emprego, quero... quero fazer um futuro pra mim. Eu sou muito 
nova, eu sei que sou muito nova, tenho só dezoito anos, né?, ainda falta 
eu subir uns degraus pra conseguir o que eu quero. E pra isso eu preciso 
de estudo. Acho que é fundamental. Acho que é uma das bases... é o 
estudo. É o que eu acho. 

 

Ela descreve o estudo como “fundamental”, necess|rio para qualquer coisa que se 

queira fazer ou conseguir: “tudo o que você for fazer, ou quiser conseguir, você precisa 

de estudo”. Estudar, cursar uma faculdade, é o acesso para um bom emprego e, 

consequentemente, para um futuro profissional com sucesso. A express~o “fazer um 

futuro pra mim” aparece, na sua fala, como uma met|fora que traduz o desejo de ter uma 

profissão que levaria à obtenção de um trabalho promissor, garantindo, portanto, 

segurança financeira e condições de uma vida tranquila o futuro. 

Aislane se posiciona como uma adolescente interessada nos estudos, e que tem 

planos de ingressar numa faculdade. Descreve-se como decidida, determinada, objetiva, 

e reconhece que ainda “é muito nova”, inexperiente e que, devido a isso, tem um longo 

caminho a percorrer para atingir suas metas.  

Eduarda também reafirma a importância de se estar na escola: 

 

ENTREVISTADORA – E o que você acha da escola? 

EDUARDA – Eu acho da escola... eu acho que uma das melhores coisas 
que aconteceu foi eu ter estudado. Meus pais não têm estudo, e eu vejo 
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no dia-a-dia deles a dificuldade que eles têm de entender as coisas... é 
muito difícil a dificuldade que eles tem de entender. Eu acho muito 
importante o estudo. 

ENTREVISTADORA – Você gosta de estudar? 

EUDARDA – Eu gosto.  

ENTREVISTADORA – E se fosse pra escolher entre estudar e não 
estudar? 

EDUARDA – Eu estudaria. Porque agora a gente pode não precisar, mas 
mais pra frente com certeza a gente vai precisar.  

 

Os seus pais aparecem em seu discurso como uma prova real da importância de 

se ter instrução, como um exemplo bem próximo dela de como pode ser difícil o 

cotidiano de quem n~o estudou: “eu vejo no dia-a-dia deles a dificuldade que eles têm de 

entender as coisas”. Por isso reconhece o estudo como “uma das melhores coisas” que 

lhe aconteceu. 

É importante observar como é recorrente nos discursos dos entrevistados a 

referência aos estudos como uma preparação para um futuro, para algo que ainda vai 

chegar: “Porque agora a gente pode n~o precisar, mas mais pra frente com certeza a 

gente vai precisar”. Falam comumente do estudar como um preparativo para o que está 

por vir, para o futuro que logo estarão vivendo. Se tomarmos como referência as fases 

do desenvolvimento humano, esse futuro, esse depois a que eles se referem, é a idade 

adulta, a idade do trabalho, da produtividade, das responsabilidades, o período das 

grandes realizações da vida, quando vão colher os frutos dos anos anteriores de 

preparação. Em seus relatos a escola é retratada como uma incubadora para os futuros 

adultos. 

Há, portanto, uma compreensão do futuro como resultante do esforço pessoal, 

através da dedicação ao estudo e por meio do trabalho. Esses dois fatores associados 

assegurariam uma melhor colocação profissional e, consequentemente, ascensão social. 

O estudo é significado como um facilitador de uma ascensão social que pode ser 

alcançada pela garantia de um melhor emprego ou profissão, ou ainda assegurada por 

elementos abstratos como “ter um futuro”, ou “ser alguém na vida”, met|foras que 

poderiam ser associadas ao sucesso financeiro. 

Os jovens entrevistados por Denise Oliveira et al. (2001), em pesquisa já citada 

aqui, também reconheciam as dificuldades de colocação no atual mercado de trabalho e 
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viam a escolarização como o diferencial de competitividade possível para aqueles com 

melhor formação. Segundo os autores, em seus discursos “o futuro coloca-se como um 

ideal a ser conquistado, em função da capacidade do jovem de assegurar a sua própria 

formação através da escola formal, na medida em que o grau de escolarização é 

reconhecido pelos jovens como pressuposto para a empregabilidade” (p. 248).  

Já para os jovens residentes de favelas da cidade de Porto Alegre (RS) que 

participaram da investigação desenvolvida por Neuza Guareschi et. al. (2003), o trabalho 

é visto como algo que pode afastar as crianças e os jovens da escola por precisarem 

contribuir para a renda familiar, além de terem que auxiliar nas tarefas domésticas. De 

acordo com os autores, esses jovens se sentiam desmotivados por perceberem pequena 

probabilidade de mudança nas suas condições de vida, por não serem comparáveis aos 

do jovem de camadas médias, e demonstravam pouco interesse em estudar, se 

preocupando mais com a possibilidade de encontrar um emprego que suprisse de modo 

rápido a necessidade de consumir, comprar roupas, calçados, CDs e festinhas.  

De modo semelhante, alguns dos nossos entrevistados não se mostraram tão 

determinados quando se trata de estudar, como pudemos identificar na entrevista de 

Henrique: 

 

ENTREVISTADORA – E sobre estudar, o que você pensa? 

HENRIQUE – Eu penso de ir cursando aí... fazendo alguma coisa que dê 
na vontade, levando a vida... Por enquanto eu não penso em fazer nada... 
fazer curso técnico pra eu fazer, não, mas... quando for mais pra frente... 
se cair alguma ideia na cabeça, eu faço!  

 

“Levando a vida”, express~o usada por Henrique, é comumente utilizada para 

expressar a falta de objetivos, de metas. Implica em ir experienciando as situações à 

medida que ocorrem, sem fazer planos para o futuro. Essa declaração traduz bem o 

posicionamento dele em relaç~o aos estudos: afirma que, por enquanto, “n~o pensa em 

fazer nada” quando terminar o ensino médio, o que sugere que n~o vê a mesma 

necessidade de dar continuidade aos estudos como outros adolescentes entrevistados, já 

discutidos nesse capítulo.  

Pâmela apresenta a escola como um ambiente para o encontro com seus colegas: 
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ENTREVISTADORA – E me diz uma coisa... o que você acha da escola? 

PAMELA – Eu gosto, porque... assim, tem a parte que você estuda, mas 
tem a parte que você se diverte, tem a hora do recreio que a gente 
conversa, então eu gosto da escola. Eu também gosto de estudar, sabe?, 
mas... eu também gosto dessa parte divertida.  

 

Escola é, assim, um espaço para a socialização dos adolescentes, bom para 

encontrar os amigos e se divertir também. Segundo ela, há o momento do estudo – “tem 

a parte que você estuda” -, mas há também a descontração por se estar perto dos amigos 

conversando. Assim, a escola tem uma dupla significação em seu discurso: é o lugar do 

estudo, da responsabilidade, mas é também divers~o: “mas tem a parte que você se 

diverte, tem a hora do recreio que a gente conversa”.  

Por outro lado, Pâmela, ao mesmo tempo em que ressalta a descontração da hora 

do recreio na escola, evita produzir uma imagem de si como uma adolescente 

descompromissada com os estudos e assegura, para a entrevistadora, que também gosta 

de estudar: “Eu também gosto de estudar, sabe?, mas... eu também gosto dessa parte 

divertida”. Posiciona-se, portanto, como uma garota que gosta de conversar e se divertir 

com os colegas, mas que também se preocupa com os estudos.  

Sarah fala do estudo como uma das “principais coisas da minha vida”: 

 

SARAH – Estudar?... Estudar é também uma outra coisa principal da 
vida, porque hoje em dia você só é alguém se você estudar... se você 
estiver atualizado, tiver conhecimento. Pra mim, estudar é uma das 
coisas que eu mais gosto. Eu me distraio, saio daquela rotina diária e... 
além disso, eu to adquirindo conhecimento. Estudar pra mim... o estudo 
é uma das principais coisas da minha vida. 

ENTREVISTADORA – Você gosta de estudar? 

SARAH – Gosto...  

 

Ela fala do estudar como uma distração, algo prazeroso, que a entretém ao 

mesmo tempo em que a educa. Chamamos a atenção, contudo, para quando diz que 

“você só é alguém se você estudar... se você estiver atualizado, tiver conhecimento”, o 

que alude, para nós, à concepção de que para ser alguém, ser reconhecido como pessoa, 

é preciso ter um bom nível de instruç~o, estar ciente e “atualizado” com o que acontece 

pelo mundo.  
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A escola é um espaço de diversão, de lazer, um lugar onde se adquire o 

conhecimento que a permitir| se tornar “alguém”. Desse modo, é significada como um 

instrumento, um caminho que, se for seguido, levará ao crescimento pessoal e 

reconhecimento social. Ser alguém estaria, também, conectado à noção de ser um bom 

profissional, estaria relacionado ao trabalho. Logo, estudo e trabalho aparecem como 

elementos interligados no seu discurso, bem como nos de outros entrevistados, pois 

ambos apontam para um bom emprego e, consequentemente, à ascensão social, à 

possibilidade de ter uma boa posição social, reconhecimento, de poder consumir, de ter 

poder. 

 

8.3 A família 

 

8.3.1 Base para a formação da pessoa 

 

A família é significada nos discursos de alguns adolescentes entrevistados como 

sendo central na formação da pessoa, como podemos ver no seguinte trecho da 

entrevista de Sarah: 

 

ENTREVISTADORA – E com relação à família? O que você acha de 
família? 

SARAH – A família é a base de tudo... a gente é o que a família incentiva.  
Porque quando a gente é criança a gente é incentivado por alguém, não é 
verdade? Então se meu pai e minha mãe me incentivam pra eu ser 
alguma coisa, eu vou colocar isso na minha cabeça e eu vou evoluir e 
tentar ser alguém. Mas quando a família não tem a estrutura, ninguém 
tem diálogo, aí é outra estória. Família pra mim é a base de tudo. 

 

Sarah usa uma velha metáfora para falar da família. Esta aparece como 

fundamento, como “a base de tudo”, fundamental na constituiç~o da pessoa, pois é quem 

nos orienta e educa desde criança: “A gente é o que a família incentiva”. A família é, 

desse modo, representada como essencial na formação da pessoa. Mas, essa não é a 

primeira vez que esse sentido de família é veiculado na entrevista de Sarah. No nosso 

primeiro capítulo analítico, quando discutimos as descrições e definições de 
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adolescência, analisamos um trecho de fala da sua entrevista no qual a família já 

aparecia ali como importante para a educação dos jovens, com o dever de criar e de 

colocar na sociedade uma pessoa equilibrada e bem adaptada à estrutura social. Aqui, 

mais uma vez, ela reproduz essa imagem da família enquanto contexto de 

desenvolvimento psicológico e de formação das pessoas. 

O adolescente e a criança são como um retrato da própria família – se ela for bem 

estruturada, gerará filhos também bem estruturados, equilibrados. Mas, quando ela não 

tem estrutura, e n~o h| di|logo entre seus integrantes, “aí a estória é outra”. A família 

representaria um mecanismo para transmitir aos sujeitos em formação os valores e 

normas sociais, e o adolescente que segue esses valores se tornará uma pessoa de bem: 

“Ent~o se meu pai e minha m~e me incentivam pra eu ser alguma coisa, eu vou colocar 

isso na minha cabeça e eu vou evoluir e tentar ser alguém”. 

A criança é posicionada em seu discurso como delineada pelo ambiente familiar, 

como um sujeito sem autonomia, comandada por aqueles responsáveis pela sua 

formaç~o. Estes, por sua vez, s~o descritos como aqueles que “incentivam”, que possuem 

o dever de conduzir a família e de educar as crianças e os adolescentes.  

 

8.3.2 Espaço de amor e apóio mútuo 

 

Já para Henrique, a família é como uma dádiva divina:  

 

ENTREVISTADORA – Então o que você acha de família? 

HENRIQUE - Família... eu penso que é uma coisa que Deus deixou na 
terra, que é uma coisa pra gente zelar...  a família da pessoa.  

ENTREVISTADORA – Pra zelar? 

HENRIQUE – É...  

 

H|, portanto, uma conotaç~o religiosa na sua descriç~o: “é uma coisa que Deus 

deixou na terra”. Ele afirma ainda que família “é uma coisa pra gente zelar”, express~o 

que implica em cuidados, dedicação e atenção por parte dos seus componetes. Há no seu 
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discurso uma imagem da família como solidária, onde todos estão envolvidos e se 

preocupam com o bem estar comum.  

Pâmela, de modo semelhante, descreve sua própria família como bastante unida: 

 

ENTREVISTADORA – E sobre família, qual sua opinião? 

PAMELA – Assim, a família da gente é bastante unida. Quase todo 
domingo a gente se reúne, a família. Porque é assim, uma parte mora 
aqui, aqui no Pernambuco, e a outra parte mora na Paraíba. Aí quase 
todo domingo a gente se reúne no sítio da minha avó, a família, as 
pessoas que moram aqui na rua e os que moram no sítio. A gente almoça 
junto, então a família da gente é bastante unida.  

ENTREVISTADORA – Mas família de modo geral, o que você acha? 

PAMELA – Assim... a importância? 

ENTREVISTADORA – Hum-rum (confirma)... 

PAMELA – Eu acho importante a família, porque... assim, se for uma 
família que lhe de apoio... é muito importante ela estar presente na sua 
vida. Eu acho que família é fundamental.  

 

Para ilustrar bem essa união, ela fala dos almoços de domingo, nos quais todos os 

parentes se encontram e se confraternizam, mesmo os que moram distante se esforçam 

para estarem todos juntos nesse momento: “Aí quase todo domingo a gente se reúne no 

sítio da minha avó, a família, as pessoas que moram aqui na rua e os que moram no 

sítio”.  O fato de esses almoços acontecerem na casa da sua avó, a matriarca, reforça essa 

imagem da união na sua família, pois representa tradição, é símbolo de costume, de 

proximidade entre os parentes, onde o mais idoso é quem congrega todos os familiares.  

Mas houve um entrevistado, Manoel, que lembrou que há também um lado 

pesado no fato de se ter uma família: 

 

ENTREVISTADORA – E de família, o que é que você acha? O que é que 
você pensa sobre família? 

MANOEL – Família? Como assim? 

ENTREVISTADORA – Qual a sua opinião sobre família? 

MANOEL – Família… eu acho que... (pausa)... uma família, com filho, 
assim? 

ENTREVISTADORA – Hunhum (confirma)... 

MANOEL – Família é uma coisa muito complicada do cabra manter... 
manter, pagar papel de energia, manter papel de água, ajudar a fazer 
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alguma coisa... eu acho muito complicado isso aí. Eu mesmo não penso 
em ter uma família, não.  

ENTREVISTADORA – Você não pensa em ter uma família? 

MANOEL – Eu penso, mas agora não. Eu penso em curtir, curtir a vida, 
penso mais em sair. Em casa mesmo só quem sai de casa só é eu mesmo. 
Me chamam “Bora ali, vamos andar, tomar uma”... eu “Bora!” 

 

No seu discurso, ele se refere às responsabilidades financeiras com a manutenção 

da casa e com a família, e a considera “complicada”: “Família é uma coisa muito 

complicada do cabra manter... manter, pagar papel de energia, manter papel de água, 

ajudar a fazer alguma coisa... eu acho muito complicado isso aí”. Como afirma que pensa 

mais em curtir, sair e se divertir, não está nos seus planos constituir uma família agora, 

pois esta implica em deveres. Afirma ainda que não tem, pelo menos por enquanto, 

intenção de constituir família. Portanto, esta significaria, no seu discurso, o fim da 

diversão, da curtição.  

Ele fala, portanto, da perspectiva de um adolescente que está mais interessado 

nos prazeres, na diversão e não quer abrir mão disso, pois entende que família implica 

em dedicação, em responsabilidades, em abrir mão da sua liberdade de sair com os 

amigos: “Me chamam ‘Bora ali, vamos andar, tomar uma’... eu ‘Bora!’”. De modo diferente 

dos outros entrevistados, que se posicionaram no lugar de filhos, Manoel fala da 

perspectiva de pai de família. Assim, a família da qual ele está falando não é a família que 

o sustenta, mas sim aquela que ele viria a sustentar caso se case. Ele está, portanto, 

construindo a imagem de alguém que quer curtir, que não quer assumir as 

responsabilidades de ter uma mulher e filhos. 



 
 

 

 

 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A partir das entrevistas realizadas com adolescentes residentes em zona rural do 

sertão pernambucano, pudemos levantar considerações acerca dos sentidos de 

adolescência e adolescente elaborados por eles. O período da adolescência é 

representado, nas construções discursivas dos nossos sujeitos, como um espaço entre a 

infância – a época do lúdico, do faz de conta -, e a idade adulta, o tempo das 

responsabilidades, do trabalho, da produç~o. É um “entre-lugar”, pois n~o se é mais 

criança e não se é ainda um adulto. 

Nesse sentido, como sugere Maria Rita César (1998), a adolescência seria definida 

a partir de uma ideia de negação: a fase do desenvolvimento na qual o indivíduo não é. 

“N~o é mais uma criança, mas ainda n~o é adulto”. 

A infância e a adultez foram tomados como referencial repetidas vezes na fala dos 

entrevistados quando descreviam a adolescência, seja para negar aquilo que é 

considerado como infantil, ou para ter como objetivo o tornar-se adulto. É o período no 

qual se preparam para ser adulto, à medida que crescem e aprendem com as 

experiências que adquirem. Nesse sentido, a adolescência foi caracterizada como o 

estágio que antecede a idade adulta, como um exercício preliminar da adultez. 

Outra característica da adolescência seria o crescente uso da razão, que terá seu 

ápice na fase adulta.  Os comportamentos tidos como racionais, ou providos da razão, 

foram descritos como típicos do indivíduo adulto, aquele que pensa, raciocina. O seu 

oposto seria a infância, que é descrita ainda como período do pouco conhecimento, 

voltado mais para um mundo de brincadeiras e ausente de qualquer tipo de 

preocupação. 
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A inexperiência é também uma marca do adolescente, fazendo com que precise 

de orientação e educação dos mais velhos da sua própria família, os pais, os adultos. 

Estes, por terem mais idade, são mais experientes, mais sábios, portanto, merecem ser 

respeitados. Inclusive, maturidade e responsabilidade são significados como sinônimos, 

pois, de acordo com seus discursos, assumir responsabilidades implica em realizar 

atividades que são geralmente delegadas aos adultos.  

Alguns entrevistados se referiram ainda à adolescência como definida por um 

importante marcador biológico, a idade. Porém, esta nos localiza em grupos socialmente 

definidos, com expectativas em relação ao comportamento considerado adequado para 

tal idade. Outros ainda conferiram um caráter de positividade à adolescência quando a 

descreveram como um período da diversão, dos prazeres e da curtição.  

Por outro lado, foi recorrente nos seus discursos a imagem da adolescência como 

uma fase de vulnerabilidade, de turbulência e instabilidade emocionais, de conflitos 

consigo mesmo e com o social. Nessa mesma perspectiva, o adolescente é associado à 

rebeldia, à impulsividade, à irresponsabilidade, à agressividade, como também à 

inconsequência. Falam sobre o seu envolvimento com drogas e o perigo de se relacionar 

com companhias que possam o influenciar a fazer “coisas erradas”. S~o representações 

semelhantes à imagem do adolescente construída no século passado e que parece ainda 

fazer parte do imaginário social dos entrevistados. 

Alguns descreveram a adolescência também em termos que indicavam uma 

temporalidade do modo de ser adolescente, situado historicamente. Essas descrições se 

afastavam das imagens essencializadas e naturalizadas também presentes nos discursos 

aqui analisados. Nas suas descrições, os entrevistados ora falam de uma essência, de 

uma tendência naturalizante que determinaria o comportamento do adolescente, ora 

seus discursos apontam para uma perspectiva temporal, situacional do modo 

adolescente de ser. Mas, o que à primeira vista poderia sugerir significações opostas, nos 

fez entender que esses significados distintos retratam, na verdade, o entrelaçamento dos 

diferentes sentidos conferidos às experiências dos adolescentes como sujeitos inseridos 

na sociedade e participantes ativos da produção e reprodução das representações da 

adolescência que circulam pelas nossas relações sociais.  

As diferentes formas de descrever o mundo, de produzir explicações, de gerar 

conhecimento, implicam em diferentes possibilidades de dar sentido ao mundo e de agir 
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socialmente (Gergen, 1985). Elas revelam a pluralidade de sentidos que a adolescência 

adquire na contemporaneidade.  

As teorias construídas pelos entrevistados, com o propósito de explicar os 

comportamentos do adolescente, versaram principalmente sobre os comportamentos 

agressivos e nos motivos que poderiam levá-los a se envolverem em problemas. 

Algumas teorias retratavam um adolescente vulnerável, portanto, suscetível à influência 

de outras pessoas, outras consideravam uma tendência psicológica determinada pela 

natureza do indivíduo que o direcionaria a situações de perigo. Nessas explicações, a 

imagem do adolescente está associada à vulnerabilidade, a um risco de se envolver em 

delinquência, o que os transformam em fonte de preocupação e em sujeito que precisa 

de educação e orientação e, até mesmo, de repressão preventiva. 

Outras ainda argumentavam que o comportamento rebelde experimentado 

durante a adolescência poderia ter repercussão quando o adolescente estivesse mais 

maduro. Nessas teorias, a adolescência é compreendida como fase para a formação da 

pessoa, como o momento para a educação moral, a época apropriada para se aprender 

os valores morais que deverão orientar sua conduta ao longo de sua vida. Houve ainda 

entrevistado que se referiu à ideia de uma natureza agressiva do adolescente, a ser 

disciplinada, para que ele possa aprender a respeitar os outros e a si mesmo. Nesse 

discurso, a família aparece como aquela que deveria ajudá-lo a controlar essa sua 

inclinação à hostilidade. 

Pudemos notar ainda que, em seus discursos, há uma tendência a se descreverem 

como jovens sensatos e responsáveis ao falarem de si. Alguns deles se posicionaram 

como adolescentes que estão bem próximos da idade adulta, destacando atributos que 

remetem à maturidade, à responsabilidade e ao discernimento, distanciando-se, 

portanto, do adolescente ainda inexperiente e envolto em banalidades. Alguns 

entrevistados se apresentaram como jovens que não poderiam ser considerados 

adolescentes, pois se comportavam ainda de modo infantilizado, ou ainda por já terem 

passado da idade que delimita o fim dessa fase.  

Outros prontamente se identificavam com a descrição de adolescência que eles 

mesmos construíam no momento da entrevista, principalmente quando essa descrição 

remetia a imagem de um adolescente ideal: aquele que está em processo de formação, 

que é responsável, que respeita os pais e se dedica aos estudos e à formação profissional. 
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Aquele que não se adéque a esse perfil seria, portanto, um desvio desse ideal. Esse 

adolescente desviante é problemático, para a maioria dos entrevistados, e é sempre um 

“outro” que está distante das suas relações sociais. 

De modo geral, o posicionamento identitário do adolescente construído pelos 

entrevistados está caracterizado pela rebeldia, pela agressividade, pela falta de respeito 

para com os pais. No entanto, há uma forte tentativa de construir imagens de si 

contrárias a essa representação do adolescente em conflitos.  

Quando falam sobre trabalho o representam como atividade que visa produzir 

riquezas, como algo necessário para a sobrevivência e sustento da família, 

independência e ascensão social. Alguns adolescentes ressaltaram, ainda, a autonomia 

financeira em relação aos pais como a maior vantagem de se ter um trabalho, como 

também conteúdos que sugerem uma dimensão moral, a noção de autorrealização e 

autossatisfação por meio do trabalho. Nesse sentido, o adolescente é significado como 

sujeito autônomo através do trabalho. 

É importante observar, também, como foi recorrente nas entrevistas a referência 

aos estudos como uma preparação para o futuro. O estudo é significado como um 

facilitador de uma ascensão social que pode ser alcançada pela garantia de um melhor 

emprego ou profissão. Para outros entrevistados, a escola tem uma dupla significação: é 

ao mesmo tempo o lugar do estudo, da responsabilidade e é também descontração pela 

possibilidade de estar com os colegas.  

A família foi representada como um espaço de reciprocidade de apoio e amor, e 

ainda como a base para a formação da pessoa, fundamental para sua constituição, 

orientação e educação do indivíduo desde criança. Para um dos participantes, o único 

que não fala de uma perspectiva de filho, mas sim de pai, a família significa 

responsabilidade, dedicação, e abdicação da liberdade que pode ser experimentada 

quando se é adolescente. 

Assim, os significados que a família, a escolarização e o trabalho, construídos nos 

discursos dos adolescentes do meio rural que participaram da nossa pesquisa, não 

deixam de evidenciar e reforçar a posição de quem está em preparação para a idade 

adulta, e que busca se definir por meio das suas aspirações. Sob diversos aspectos, esses 

adolescentes são semelhantes a muitos dos que vivem nas cidades, mas também não 

deixam de se diferenciar. 
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Não queremos aqui fazer comparações entre os jovens desses dois contextos 

sociais distintos, os do campo e os da cidade. Colocamos apenas que, do mesmo modo 

que não pretendíamos diluí-los numa uniformidade e desconsiderar as particularidades 

da vivência da adolescência numa zona rural, também não queríamos ressaltar as 

diferenças e falar deles como um contexto à parte da realidade brasileira mais ampla.  

Os discursos dos entrevistados demonstram ainda que a adolescência foi 

naturalizada como período essencial do desenvolvimento do homem, percebida como 

um momento decisivo na história de sua vida. É como Sueli de Ávila (2005, p. 6) afirma: 

“É um fato que no mundo moderno a adolescência alcançou uma definição de realidade: 

um momento a ser vivido por cada sujeito sem que este possa evitá-lo ou possa 

determinar quando deseja sair dele”. Ela tem se tornado uma forma de interpretar a 

realidade e de se relacionar com o social. É como o jovem e o social conferem sentido às 

experiências relativas a essa idade.  

Sabemos que não é só a psicologia que tem produzido e reproduzido teorias que 

orientam os diversos significados de adolescência que discutimos. A adolescência é hoje 

objeto de estudos e pesquisas com os mais variados interesses, seja da medicina, do 

direito, da enfermagem, da pedagogia ou da sociologia. Mas, como salientamos 

anteriormente, focamos neste trabalho a contribuição da psicologia para a 

multiplicidade de discursos que aqui analisamos.  
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Apêndices 



 
 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Eu, ___________________________________________, R.G: ______________, declaro, por meio deste termo, 
que concordei em ser entrevistado(a) na pesquisa de campo intitulada “Um Espelho para se 
Contemplar: Discursos de Adolescentes da zona rural sobre a Adolescência” desenvolvida 
pela mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), Larissa Raposo Diniz (CPF: 033.278.134-85), sob a orientação do Prof. Dr. 
Pedro de Oliveira Filho. 

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo 
financeiro e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa. Tenho 
conhecimento dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas gerais, é analisar 
os sentidos da adolescência em discursos de adolescentes do meio rural pernambucano. 

Fui esclarecido(a) de que os usos das informações por mim oferecidas estão submetidos às 

normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal de Pernambuco. Fui informado(a) ainda que a pesquisa não envolve 

riscos à minha integridade física ou mental, nem constrangimentos de qualquer ordem, e de que 

posso me retirar desse estudo a qualquer momento, sem prejuízos ou sanções. Sei que tenho o 

direito de determinar que sejam excluídas do material da pesquisa informações que já tenham 

sido dadas. 

Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de entrevista semi-estruturada, a 
ser gravada a partir da assinatura desta autorização. O acesso e a análise dos dados coletados se 
farão apenas pela pesquisadora e seu orientador. 

Estou ciente ainda de que, caso eu tenha dúvida ou me sinta prejudicado(a), poderei 
contatar a pesquisadora responsável a qualquer momento que julgar necessário, ou seu 
orientador, ou ainda o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco. Sei 
que ela reside no seguinte endereço Av. Mar da Irlanda, 199, apt. 502, Ed. Villa das Acácias, 
Bairro de Intermares, Cabedelo, PB, CEP 58.310-000 e que seus telefones são (81) 8739-1613 / 
(83) 8803-8928, e que seu e-mail é laralaracg@hotmail.com. 

A pesquisador me ofertou uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, conforme recomendações da Comitê de Ética em Pesquisa. 

   

Santa Terezinha, ____ de _________________ de _____  
  

Assinatura do(a) participante:  _______________________________________________________________________  

Assinatura do responsável:  ___________________________________________________________________________  

Assinatura do(a) pesquisador(a):  ____________________________________________________________________  

Assinatura da testemunha:  ___________________________________________________________________________  

Assinatura da testemunha:  ___________________________________________________________________________ 



 
 

APÊNDICE B – Roteiro da Entrevista 

1- O que é adolescência, em sua opinião? 

2- Para você, quais são os comportamentos típicos de um adolescente? 

3- Quando você diria que uma pessoa está na adolescência? 

4- Você se vê como um adolescente? Por quê? 

5- Tem amigos da sua idade que trabalham? 

6- O que você pensa sobre trabalho? 

7- E sobre adolescentes que trabalham? 

8- Quais as opções de trabalho para pessoas da sua idade onde você mora? 

9- Como é a sua família? 

10- É parecida com a família dos seus amigos? Se sim, em que? Em que é diferente? 

11- O que você pensa sobre estudar? 

12- O que pensa dos adolescentes que estudam? E dos que não estudam? 



119 
 



120 
 



 
 

Anexo 



119 
 

 

 


