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Este trabalho é fruto de uma pesquisa qualitativa exploratória realizada durante a
disciplina de Psicologia do Desenvolvimento, do curso de Psicologia da PUCPR-Londrina,
ministrada pela primeira autora. Nesta disciplina são problematizados temas atuais dos
diferentes períodos do desenvolvimento humano, com o objetivo de possibilitar uma visão
integral que considere os múltiplos aspectos que interferem na constituição do sujeito.
Uma das estratégias de ensino utilizadas durante a disciplina foi a realização de uma
pesquisa sobre as características da adolescência na atualidade, na qual a sala foi dividida em
grupos que elencaram diferentes formas de conhecer os múltiplos fatores associados a
constituição da adolescência moderna.
Aqui são apresentados os resultados de uma destas pesquisas, que teve como objetivo
identificar e analisar os diferentes discursos que circulam em torno da “adolescência”. Para
tanto foi feito, primeiramente, um levantamento de material bibliográfico que tratasse da
adolescência, não só como um período do desenvolvimento humano, mas também como uma
categoria de estudos composta por diversos discursos constituídos historicamente.
Após a leitura do material e construção do referencial teórico da pesquisa, respaldada
em autores como Cesar (2008), Birman (2006) e Foucault (2014) foi aplicada uma entrevista
semi-estruturada em quatro famílias. Foram entrevistadas quatro mulheres de cada família que
foram divididas em três categorias: 1ª geração (idosas entre 73 e 83 anos), 2ª geração (adultas
entre 42 e 53 anos) e 3ª geração (adolescentes entre 13 e 17 anos). Os dados coletados foram
postos em relação com o referencial teórico e possibilitaram a problematização dos discursos
sobre a adolescência que as pesquisadoras tiveram contato.
O livro de César (2008) foi o ponto de partida das reflexões, já que traz uma visão da
adolescência como um período produzido através dos saberes de diversos teóricos, desde o
final do século XIX, e que sugere que a melhor forma de desnaturalizar esta categoria,
historicamente produzida, é interrogar os discursos que circulam em torno da temática, na
atualidade.
Esta proposta da autora respalda-se nos estudos de Michel Foucault. De acordo com a
perspectiva de Foucault (2014), desde a Modernidade um conjunto de discursos sobre os
sujeitos tem se organizado, classificando-os em categorias de análise e intervenção: a criança,
o adolescente, o louco. Este conjunto de discursos assume de tempos em tempos efeitos de
verdade sobre os sujeitos dos qual falam e acabam legitimando formas de compreender,
explicar e intervir no comportamento destes sujeitos, dentre os quais estão os adolescentes.
Ao assumirem efeito de verdade, os discursos acabam, não só construindo um conjunto de
saberes sobre o sujeito, transformando-o em uma categoria de estudos, mas também
interferindo nas práticas de educação, atendimento e cuidados.
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Sobre os discursos, Foucault (2008, p. 30) defende que um conjunto de discursos é
sempre um conjunto finito e “[...] efetivamente limitado das únicas sequências linguísticas
que tenham sido formuladas”, o que nos permite perguntar, diante de um enunciado, como foi
que ele, e não outro, apareceu.
Segundo ele, os discursos de um determinado estrato histórico formam regularidades
discursivas que de tempos em tempos promovem dispersões, a medida que sobre eles são
produzidos novos discursos que mudam o rumo das construções teóricas sobre os objetos.
Nesta perspectiva o discurso é visto como “[...] um conjunto em que podem ser determinadas
a dispersão do sujeito e sua descontinuidade em relação a si mesmo. É um espaço de
exterioridade em que se desenvolve uma rede de lugares distintos”. (Foucault, 2008, p.61).
A proposta do autor, então é realizar suas análises considerando que os enunciados são
diferentes entre si, mas pertencentes a uma mesma formação discursiva, pois mesmo que haja
unidade, esta deve ser analisada como um conjunto de regras positivadas. Por isso é
importante descrever a “[...] coexistência desses enunciados dispersos e heterogêneos; o
sistema que rege sua repartição, como se apóiam uns nos outros, a maneira pela qual se
supõem ou se excluem, a transformação que sofrem, o jogo de seu revezamento, de sua
posição e de sua substituição” (ibidem, p.39)
O adolescente, em suas diferentes manifestações comportamentais, emocionais,
cognitivas, psíquicas passa a ser explicado por “experts” de áreas da saúde, educação e
ciências humanas. Estas explicações influenciam diretamente na forma como os pais,
professores e os próprios adolescentes veem suas experiências, suas transformações e ainda
interferem na interpretação de todas estas manifestações como algo anormal ou perigoso, o
que justificaria a visão naturalizada da adolescência como fase de conflitos e rebeldia que
hoje circula, tanto entre a população em geral, como entre muitos estudiosos. Interrogar estes
discursos abre a possibilidade de que novas formas de pensar e agir se organizem.
Dentre estes discursos está o de Birman (2006) que afirmou que não deve-se adotar
uma leitura exclusivamente psicobiológica das idades da vida, pois nesta perspectiva estas
idades seguiriam um padrão regulado pelos registros biológicos e psíquicos que explicariam a
duração e a sequência temporal de cada um dos períodos. Esta dimensão biológica considera
que há uma sucessão de fases, desde o nascimento até a morte, com características em comum
e bastante demarcadas em cada uma destas fases.
O autor não tira a importância do registro biológico, entretanto, defende que ele deva
ser relativizado e contextualizado pois é atravessado por outros registros institucionais e
sociológicos como a educação, o trabalho e a família que, apesar de serem construídos
historicamente, nos discursos atuais, sobre a adolescência, foram colocados como
consequência de um certo funcionalismo regulado pelo determinismo biológico. Birmam
(2006) afirma que foi pelo apagamento desta dimensão histórica que o modelo biológico foi
naturalizado e banalizado.
Já César (2008) caracteriza a adolescência como uma fase de ajustes necessários em
relação aos parâmetros estabelecidos de maturidade. Estas adequações são, muitas vezes,
interpretadas como crises que os adolescentes passariam. Como Birmam (2006) a autora não
tira a importância do registro biológico, mas defende que considerar a adolescência como uma
etapa da vida marcada pela ideia de crise significa insistir em uma maneira de investigação
científica que naturaliza seus aspectos, deixando de lado seu caráter histórico. Isso
comprometeria a reflexão da adolescência e marcaria o adolescente como um sujeito em
conflito com o mundo e consigo. Além disso, sua compreensão se daria respaldada na
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existência de uma “essência do sujeito” que fecharia a possibilidade de organização de novos
discursos menos normalizadores sobre a temática.
Desta forma, é possível perceber que ambos autores evidenciam em seus discursos
sobre a adolescência, a importância da desconstrução da imagem desses sujeitos adolescentes
que se instalou no senso comum. A perspectiva foucaultiana com a qual os dois teóricos se
identificam, nega a existência deste sujeito adolescente como sendo o mesmo no mundo
inteiro, mas entende que sobre eles muitos discursos têm sido produzidos e estão em
circulação em uma relação de forças. Nesta constante tensão entre aquilo que se diz e aquilo
que é feito no cotidiano é que ora algumas palavras e práticas são reconhecidas como corretas
e verdadeiras, ora outras é que assumem este status.
Durante as entrevistas realizadas foi possível identificar as tensões entre estes
discursos advindos de sujeitos de diferentes idades e dentre aqueles pronunciados pelas
entrevistadas e o que autores como Birman (2006), César (2008) e Foucualt (2014) trazem.
Ao responderem as questões, os sujeitos da 1ª geração trouxeram pontos de vista
semelhantes no que se referiu a: suas profissões, já que eram do lar; sobre seus sonhos durante
a adolescência, que eram estudar e se formar; sobre seus deveres, dentre os quais estavam
principalmente cuidar da família e estudar; sobre a relação com os pais, que foi relatada como
sendo sempre de respeito e atravessada por grande rigor. Os entrevistados apresentaram
respostas semelhantes quando o tema foi a rebeldia. Segundo eles a rebeldia estava associada
a falta de educação, responder para os pais, mostrar a língua para os pais, não acatar as
normas e regras estabelecidas e nenhuma das entrevistas relatou identificar-se com estas
características pois, como uma delas relatou: “...em suas casas não havia espaço para
isso”(sic), mas quando indagados sobre os comportamentos caracterizados hoje e antes como
rebeldes, os entrevistados foram unânimes em responder que as diferenças são gritantes, o que
deixa claro que o que era rebeldia para a avó não é considerado rebeldia para a neta.
Já os sujeitos da 2ª geração apresentaram diferenças entre si nas profissões que
declararam, como enfermeira ou engenheira agrônoma e entre as mulheres da primeira
geração que se autodeclaram do lar; na forma como entendiam o namoro e na liberdade que
tinham para sair e se relacionar com outras pessoas, mas mantiveram respostas muito
próximas das mulheres idosas no que se refere aquilo que durante a adolescência esperavam
para o futuro: casar, estudar, cuidar da família e apresentaram conceitos sobre a rebeldia
muito próximo daqueles ditos pelas mulheres idosas, deixando claro que também não
passaram por esta “fase” quando adolescentes. Duas delas, assim como as idosas, justificaram
a ausência de rebeldia, durante a adolescência, pelo tratamento enérgico dado pelos pais as
suas primeiras manifestações de desrespeito.
Pelas entrevistas com as adolescentes da 3ª geração foi possível constatar grande
semelhança entre aquilo que foi dito por suas avós e mães. As atuais adolescentes relataram
possuir as mesmas ambições, expectativas para a vida adulta que as mulheres das outras duas
gerações entrevistadas. O mesmo aconteceu com sua noção de deveres e de explicações para o
que consideram rebeldia. Entretanto, os discursos sobre a relação com os pais, as situações de
namoro e de relacionamento com amigos estiveram marcados por diferenças contratantes
tanto em relação as idosas, quanto em relação as mulheres adultas.
Quando solicitados a definir a adolescência os entrevistados da 1ª geração trouxeram
palavras como: trabalho, inocência, responsabilidade, liberdade. Os da 2ª geração disseram:
responsabilidade, maravilhosa, felicidade, formação. Já para os adolescentes da 3ª geração ela
pode ser definida como: diversão, tranquilidade, maneira (legal), chata.
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Quando indagados se a adolescência era uma fase natural ou construída, duas idosas
responderam que era construída e duas que era natural. Para três mulheres adultas é natural e
para uma é construída. Já dentre as adolescentes, três acreditam que é natural e uma disse que
é construída e também natural.
Estes relatos permitem concluir que os acontecimentos deste estrato histórico afetaram
diretamente os discursos sobre a adolescência, que, mesmo pertencendo a uma mesma
regularidade discursiva, apresentam movimentos dispersivos a medida que são entendidos e
interpretados de formas diferentes nas três gerações entrevistadas.
Assim, as atuais características comportamentais atribuídas a este período da vida
humana, ainda que estejam mais relacionadas a questão cultural do que a questão biológica,
como apontaram os teóricos referenciados, ainda é muitas vezes relatada como uma “fase
natural” de conflitos e crises. As respostas dadas pelas pessoas entrevistadas evidenciaram
como estes discursos acabaram naturalizando aquilo que compõem a adolescência e acabam
por desconsiderar as múltiplas possibilidades de se viver este período.
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