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RESUMO 

 
Santos, G. L. dos. (2010). Significados e sentidos dos direitos entre adolescentes. Tese de 
Doutorado, Instituto de Psicologia, Universidade Federal da Bahia, Salvador.  
 
Referenciado na Psicologia Sócio-Histórica, o presente estudo teve como objetivo conhecer 
os significados que os adolescentes atribuem aos seus próprios direitos, os nexos entre esses 
significados e o contexto sociocultural e os modos pelos quais cada adolescente singulariza 
esses conhecimentos compartilhados. No primeiro momento, os participantes foram 31 
estudantes e sete professores de uma escola pública e 21 estudantes e cinco professores de 
uma escola particular, ambas de Senhor do Bonfim, cidade situada no norte do Estado da 
Bahia. No segundo momento, cinco estudantes voluntários de cada escola participaram, bem 
como suas respectivas mães. Os estudantes de cada escola integravam uma mesma turma de 
2ª (Escola Pública) e 3ª série (Escola Particular) do Ensino Médio. Todos eles tinham entre 15 
e 17 anos de idade. No primeiro momento, foi aplicado um questionário aos estudantes e aos 
seus professores e, também, foi realizada uma análise documental no Conselho Tutelar e no 
Juizado da Infância e da Juventude. No segundo momento, foram desenvolvidas entrevistas 
individuais semi-estruturadas, com os adolescentes, tendo como base suas respectivas 
respostas ao questionário, e houve a aplicação do questionário às suas mães. As informações 
obtidas foram analisadas qualitativamente, através do método hermenêutico-dialético. A 
família afigura-se como a principal referência para a construção dos significados dos direitos 
por parte dos adolescentes. É através dela que estabelecem o nexo entre os significados que 
priorizam e seu contexto sociocultural. A família busca esses significados em fluxos de 
significações de ampla circulação em nossa cultura. Esses fluxos de significações representam 
tradições axiológicas diametralmente opostas. Cada família realiza arranjos peculiares na 
composição de um movimento em que o fluxo da autonomia ganha ascendência sobre o fluxo 
do controle, cuja orientação predomina na infância. Neste processo, ocorrem concessões 
graduais de direitos de liberdade, por parte dos pais, e, simultaneamente, conquistas, por parte 
do adolescente, desses mesmos direitos. Para os adolescentes, são os direitos de liberdade que 
diferenciam a adolescência da infância. Em sua inteireza, esses direitos são produtos 
relacionais. Nessas negociações, a idade do adolescente tende a ser uma referência 
importante. A idade é tomada como indicadora de maturidade. Mas a avaliação da maturidade 
se completa com o julgamento da capacidade do adolescente assumir responsabilidade. E isto 
significa, ordinariamente, a capacidade do adolescente agir de acordo com as expectativas e 
com os valores dos seus pais, evitando, sobretudo, envolver-se em problemas no mundo da 
rua. Por sua vez, cada adolescente cria versões singulares para os significados desses direitos 
à medida que os vivencia. Ao vivenciar esses direitos, o adolescente os articula à sua história, 
às suas emoções, necessidades e intenções. Essas articulações constituem complexas 
configurações de sentidos que, coordenadas como uma totalidade, passam a orientar as novas 
vivências relativas à mesma temática. Nasce assim o estilo subjetivo, que é o modo pelo qual 
o sujeito tende a transformar os significados em constituintes singulares de sua subjetividade. 
 
Palavras-chave: Adolescentes. Direitos. Significados. Sentidos. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

ABSTRACT 
 

Santos, G. L. dos. (2010). Meanings and senses about rights among teenagers. Doctoral 
dissertation, Institute of Psychology, Federal University of Bahia, Salvador. 
 
Referenced in Socio-Historical Psychology, this study aimed to know the meanings teenagers 
give to their own rights, the links between these rights and sociocultural context and also the 
ways through which each adolescent make these shared knowledges into personal ones. In the 
first moment, the participants were 31 students and seven teachers from a public school and 
21 students and five teachers from a private school, both in Senhor do Bonfim, city located in 
the north of the State of Bahia. In the second moment, five voluntary students from each 
school took part of the study, as well as their mothers. The students of each school integrated 
the same class – second (public school) and third (private school) year in high school. They 
all had between 15 and 17 years of age. In the first moment, a questionnaire was given to the 
students and their teachers, and a documental analysis was also made in Conselho Tutelar and 
Juizado da Infância e Juventude. In the second moment, semi-structured individual interviews 
were developed to the adolescents based on their responses to the questionnaires, which were 
also given to their mothers. The information obtained from there was analyzed qualitatively, 
through the hermeneutical-dialectical method. The family appears to be the main reference to 
the meanings’ construction of rights by the adolescents. It is through the family that they 
establish the link between the meanings they prioritize and their sociocultural context. The 
family searches for these meanings in significations’ flows that circulate widely in our 
culture. The significations’ flows represent diametrically opposite axiological traditions. Each 
family produces peculiar arrangements, composing a movement in which the autonomy flow 
earns influence over the control flow – which is the predominant flow in childhood. In these 
processes, gradual concession of freedom rights by the parents take place, while 
simultaneously conquests of theses rights by the adolescents occur. To the teenagers, the right 
to their freedom is the one that distinguishes childhood from adolescence. In their integrity, 
these rights are relational products. In these negotiations, the adolescent´s age tends to be an 
important reference. Age is considered an indicator of maturity. But evaluating maturity 
includes also judging the adolescent´s ability of taking responsibilities. And this ordinarily 
means the adolescent´s ability of acting according to his/her parents’ expectations and values, 
avoiding especially problems in the street world. The adolescent creates him/herself singular 
meanings of these rights, as he/she experiences them. When experiencing these rights, the 
adolescent articulates them to his/her history, his/her emotions, needs and intentions. These 
articulations constitute complex sense configurations which, coordinated as a totality, start to 
orientate new experiences liked to the same matter. The subjective style is then born – the 
way through which the subject tends to transform meanings into singular constituents of 
his/her subjectivity. 
 
Keywords: Adolescents. Rights. Meanings. Senses. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mundo torna-se cada vez mais um todo. Cada parte do mundo 
faz, mais e mais, parte do mundo e o mundo, como um todo, 
está cada vez mais presente em cada uma de suas partes.                                          
                                                                   Edgar Morin 

 

     Em pesquisa anterior, que resultou em nossa dissertação de mestrado (Santos, 2007), os 

achados indicaram diferenças importantes entre os significados apresentados por crianças, de 

diferentes tipos de escola, quanto aos seus próprios direitos. Essas diferenças eram atribuíveis 

principalmente à posição socioeconômica das crianças e à dimensão rural ou urbana de suas 

experiências cotidianas. Esse estudo nos permitiu perceber, ademais, que deveríamos avançar 

em nosso trabalho investigativo e buscar uma visão mais clara das conexões entre os 

conhecimentos compartilhados pelas crianças e seu contexto sociocultural; e que deveríamos, 

também, buscar uma compreensão de como as crianças convertem esses conhecimentos 

coletivos em conhecimentos singulares. 

     Porém, diante da impossibilidade de continuarmos a investigação com os mesmos 

participantes, ao invés de empreendermos novo estudo com outras crianças, preferimos 

deslocar o foco para os adolescentes. Assim, futuras comparações serão viabilizadas.   

     Desse modo, chegamos ao seguinte problema de pesquisa: como adolescentes de uma 

escola pública e adolescentes de uma escola particular singularizam os significados que 

compartilham com seus colegas sobre os seus próprios direitos?  

     A definição deste problema de pesquisa suscita várias questões. No plano dos 

conhecimentos compartilhados, identificamos a necessidade de saber quais são os direitos 

priorizados e se há peculiaridades nos significados apresentados pelos adolescentes de cada 

escola. Os adolescentes preferem os direitos de liberdade, por exemplo, ou os direitos 
protetores? Pressupomos que poderemos encontrar concepções de adolescência diferenciadas 

implicadas nos significados dos direitos expressos pelos adolescentes. Podemos nos 

perguntar, então, se essas concepções de adolescência são atuais ou se comportam 

características mais antigas ou tradicionais. Isto é, são concepções que definem a adolescência 

em termos contextuais e históricos ou são concepções naturalizantes que a situam como fase 

de conflitos? São concepções orientadas à liberdade ou à conformidade? Além disso, como os 

significados dos direitos expressos pelos adolescentes se articulam com os significados de 

adolescência e dos direitos dos adolescentes presentes nos diversos grupos, instituições e 
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espaços do seu contexto sociocultural? Por exemplo, são conexões baseadas em similaridades 

ou em oposições?  

     Será importante compreender, também, como se processa a passagem do plano dos 

conhecimentos compartilhados para o plano das singularidades, isto é, como cada adolescente 

atribui sentidos aos significados que comungam com seus colegas. Essa perspectiva remete à 

possibilidade de saber o que os sentidos que os adolescentes conferem aos seus direitos 

indicam sobre suas condições de existência, necessidades, interesses atuais e expectativas 

quanto ao futuro. Ou, em outros termos, como os sentidos dos direitos se entrelaçam à história 

pessoal e às vivências afetivas do adolescente? 

     A base histórica deste estudo é o desenvolvimento da concepção de adolescência e da 

noção de cidadania. Estas construções confluíram e se entrelaçaram ao longo do século XX. 

Inicialmente, no plano internacional, esta confluência constituiu a Declaração sobre os 

Direitos da Criança, adotada pela Liga das Nações, em 1924. Depois, a Declaração das 

Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, firmada em 1957. Estas duas Declarações 

resultaram na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, em 1989. 

     A primeira Declaração apreendia a infância e a adolescência pela lógica da proteção, de 

forma assistencialista. A segunda Declaração situava a infância e a adolescência em 

consonância com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, recém proclamada. Mas, 

somente a Convenção de 1989 estabeleceu o pleno reconhecimento da criança e do 

adolescente como sujeitos de direito, ou seja, como cidadãos. E o fez com base em três 

princípios: proteção, provisão e promoção. À lógica protetora acrescentou a lógica da 

promoção, o que lhe conferiu um caráter inovador (Casas, 1998). 

     No Brasil, algo similar ocorreu. Primeiro, foram os Códigos de Menores, de 1927 e 1979, 

que concebiam a criança e o adolescente não como sujeitos, mas como objetos de proteção e 

de punição. E, por último, a Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) de 1990. O ECA, tal qual a Convenção de 1989, também constitui a criança e o 

adolescente como sujeitos de direito. Apresenta a lógica da proteção e anuncia a lógica da 

promoção, embora seus efeitos práticos tenham ficado, até o momento, muito aquém das 

expectativas que seus preceitos geraram (Bazílio, 2003). 

     Com o fim da ditadura militar, na década de 1980, cresceram significativamente as 

mobilizações sociais em torno de políticas e práticas inclusivas. Essa perspectiva da inclusão 

fortaleceu o encaminhamento de questões já existentes sobre as minorias étnicas e relações de 

gênero, por exemplo, e também abriu a possibilidade de discussões da mais alta relevância 
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sobre a participação de crianças e adolescentes nas práticas coletivas (Bazílio, 2003; Casas, 

1998). Essas discussões aconteceram sob o empuxo das crescentes ondas de denúncias 

socialmente impactantes sobre os maus tratos infligidos aos representantes desses segmentos 

da população. 

     Essa abertura teve um marcador histórico, a Convenção Internacional das Nações Unidas 

sobre os Direitos da Criança, em 1989, que, segundo Casas (1998), tornou-se o acordo 

internacional que mais países haviam ratificado até o final dos anos 90. Essa Convenção pôs 

em pauta, de modo incisivo, a necessidade não só de pensar, mas de viabilizar concretamente 

a crescente participação social das crianças e adolescentes; implicando, necessariamente, no 

questionamento de certas restrições discriminatórias (historicamente construídas) que pairam 

sobre a infância e a adolescência enquanto categorias ou contingentes populacionais. 

     No campo das Ciências Humanas, muitos estudos foram realizados ao longo do último 

século, principalmente, abordando a infância e a adolescência, com repercussões importantes 

na construção social destas concepções. A difusão dos resultados desses estudos tem 

significado sua incorporação às práticas sociais relacionadas à infância e à adolescência na 

contemporaneidade. São conhecimentos que funcionaram, provavelmente, como referência 

para os embates ideológicos e políticos que atravessaram a elaboração de leis como a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em 1996 e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente em 1990, no caso brasileiro (Bazílio, 2003). 

     Apesar da importância do tema, hoje, transcorridos vinte e um anos da Convenção das 

Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, em Nova York, e vinte anos da edição do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, no Brasil, ainda são necessários novos estudos que 

busquem conhecer como os adolescentes concebem os próprios direitos e quais são as 

concepções de adolescência articuladas a essas noções de direitos que eles compartilham.  

     Encontramos nas bases de dados, conforme pormenorizaremos no Capítulo 4, alguns 

estudos que consideram o ponto de vista dos adolescentes (Barroso, 2000; Fernandes, 2007; 

Galvão, Costa & Camino, 2005; Melton, 1980; Molinari, 2001; Morrow, 1999; Rizzini, 

Pereira & Thapliyal, 2007; Souza, 2008). São estudos que indicam que os adolescentes 

conhecem os seus direitos e que esses conhecimentos são mais elaborados do que aqueles 

apresentados por crianças (Barroso, 2000; Rizzini, Pereira & Thapliyal, 2007). Alguns desses 

estudos identificam diferenças entre esses conhecimentos entre os próprios adolescentes, 

relacionadas ao contexto institucional (Galvão, Costa & Camino, 2005), ao tipo de escola que 

frequentam (Molinari, 2001), à sua posição socioeconômica (Molinari, 2001; Rizzini, Pereira 
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& Thapliyal, 2007), à fase do seu desenvolvimento cognitivo (Melton, 1980; Barroso, 2000) 

etc. 

     O que distingue nossa proposta desses outros trabalhos é, basicamente, o intuito de, além 

de descrever os conhecimentos compartilhados por adolescentes sobre os seus direitos, 

conhecer suas conexões com o contexto sociocultural, de forma mais específica e clara, bem 

como conhecer os modos pelos quais suas singularidades se constituem na dimensão 

individual. Assim, teremos uma compreensão de como os significados dos adolescentes estão 

inseridos numa totalidade sociocultural e, portanto, de como ocorre sua gênese. Justamente 

disto decorre sua pertinência e relevância teóricas e sociais, sendo que estas últimas apontam 

possíveis contribuições para o planejamento de políticas públicas, especialmente aquelas de 

cunho educacional. 

     Para a consecução da presente proposta de estudo, pareceu-nos não somente pertinente, 

mas realmente imprescindível começarmos procurando conhecer, conforme apresentaremos 

no Capítulo 2, como a concepção de adolescência se desenvolveu no âmbito das Ciências 

Humanas. As informações que obtivemos na literatura nos permitiram perceber que, ao longo 

do século XX, houve o predomínio de uma concepção naturalizante e universalizante da 

adolescência, devida, em grande parte, à influência da Psicanálise. Porém, essa compreensão 

tem sido superada por outras que consideram os diferentes contextos socioculturais em que a 

adolescência é vivida e que a situam como fenômeno não universal, mas plural e 

historicamente constituído. 

     Discutiremos, em seguida, no Capítulo 3, as articulações históricas entre os valores morais, 

os direitos dos adolescentes, o exercício da cidadania e as políticas públicas brasileiras 

voltadas para este segmento da população. Nosso entendimento é o de que essas políticas 

públicas são orientadas prioritariamente por um olhar adultocêntrico, mas que a participação 

cidadã dos adolescentes, utopicamente apontada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, 

está a exigir a escuta de suas vozes.  

     Partindo de uma reflexão sobre o conceito vygotskyano de internalização, no Capítulo 5, 

chegamos à compreensão de que a relação entre o significado e o sentido pode ser a via para o 

esclarecimento de como o conhecimento coletivo, social, sobre os direitos dos adolescentes, é 

convertido pelo sujeito, ou seja, pelo adolescente, em conhecimento pessoal, singular. 

     É nesta perspectiva que este estudo pretende apreender o ponto de vista de adolescentes e 

conhecer os significados e sentidos que eles atribuem aos seus direitos, situando-os no 

dinamismo de suas histórias individuais e nas interconexões com seu contexto sociocultural. 
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Pressupomos, evidentemente, a necessidade de aprender com os adolescentes, a partir de suas 

falas, de suas produções, acreditando no dever social das atuais gerações e das gerações 

vindouras de promover a infância e a adolescência a patamares dignos do conhecimento 

historicamente disponível.  
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 2 CONCEPÇÕES DE ADOLESCÊNCIA            

 

[...] as crenças e as idéias não são somente produtos da mente, 
são também seres mentais que têm vida e poder. Dessa 
maneira, podem possuir-nos. 
                                                                               Edgar Morin 

 
 

     Discutiremos, neste capítulo, sobre como a adolescência tem sido concebida no âmbito das 

Ciências Humanas e, especialmente, na Psicologia. Isto demanda que comecemos pela 

infância, posto que infância e adolescência nem sempre foram categorias claramente distintas. 

De acordo com Ariès (1981), não havia lugar para a infância no mundo medieval, até por 

volta do século XII. A imagem da infância não fazia sentido para os adultos, provavelmente 

por se tratar de um período de transição, que passava rápido e logo era esquecido. Também, 

em função do alto índice de mortalidade, não se atribuía às crianças algo semelhante à 

personalidade do ser humano, nem com elas se desenvolvia muito apego. Em síntese, as 

crianças conviviam livremente com os adultos, sem que entre elas e eles houvesse fronteiras 

distintivas. 

     Embora esta tese de Ariès (1981) seja atualmente contestada por autores como Heywood 

(2004), por exemplo, seus estudos ainda são muito importantes, dentre outras razões, porque 

propiciam uma compreensão histórica e cultural de como se constituiu a noção de infância e, 

subsequentemente, a noção de adolescência que conhecemos hoje. Conforme Ariès (1981), 

foi a partir do século XVII que se desenvolveu a noção de infância como período de 

fragilidade, debilidade e inocência (origem do sentimento moderno), o que passou a ensejar 

cuidados e preocupações preventivas, quanto às companhias, leituras, linguagem etc., visando 

preservar a criança da “sujeira da vida, e especialmente da sexualidade tolerada – quando não 

aprovada – entre os adultos” (p. 146). Desenvolvia-se, assim, o sentimento de que a criança 

devia ser separada dos adultos em certas situações.       

     Etimologicamente, a palavra infância (in-fans) significa aquele que não fala. Essa negação 

da fala da criança, cujos desígnios são de origem sociocultural, estabeleceu e naturalizou 

severas restrições à sua participação social. Como assinala Salles (2005), o desenvolvimento 

da concepção de infância conferiu às crianças, na modernidade, o status de dependência e a 

isenção de responsabilidade, em termos jurídicos, políticos e emocionais. Assim, o 

desenvolvimento da criança, os modos pelos quais os pais cuidam dos filhos, bem como as 

formas de organização da família e da escola, estão entrelaçados às concepções de infância 

vigentes na sociedade. Essas concepções e, simultaneamente, a própria subjetividade da 
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criança se transformam em sintonia com as mutantes condições históricas, políticas e 

culturais. 

     Referindo-se à contemporaneidade, Tripoli (1998) declara que “entre a criança e a vida 

adulta há, basicamente, a família, a escola, os shopping centers, a televisão e a iniciação ao 

trabalho, preparando o adolescente para assumir o seu papel de adulto na sociedade” (p. 66). 

Nascimento (2005) aponta a mídia e o grupo de pares, além da escola, como as instituições 

com as quais a família divide a responsabilidade pela criação dos filhos. Diríamos que, no 

Brasil, há mais: o Conselho Tutelar, o Juizado da Infância e da Juventude e alguns 

especialistas, principalmente psicólogos, médicos e assistentes sociais.    

     O conceito de adolescência é relativamente mais recente, ganhou reconhecimento como 

fase do desenvolvimento humano no início do século XX, passando a demandar atenção e 

estudos. Entretanto, Ariès (1981) indica que foi ao longo do século XVIII que houve a 

separação entre crianças e adolescentes, inicialmente no âmbito escolar. Isto porque, segundo 

Becker (1994), com a ascensão da burguesia, o processo de escolarização foi dividido em dois 

momentos: a formação primária e a formação secundária. Gradualmente, a cada classe 

escolar, ao longo desses dois momentos, foi relacionada uma idade, o que acabou conferindo 

visibilidade à adolescência. De todo modo, encontramos em Rousseau (1995), já em meados 

do século XVIII, noções claras de infância, puberdade e adolescência.      

     Ainda que nem sempre lhe sejam conferidos os devidos créditos, Rousseau (1995) 

antecipou várias das questões sobre as quais nos debruçamos hoje, ao abordar a infância e a 

adolescência, em escritos que produziu entre os anos de 1757 e 1762. Isto o situa, no mínimo, 

como precursor de importantes teorias contemporâneas, no campo da Psicologia e da 

Educação. 

     Rousseau (1995) situa a adolescência entre os 15 e 20 anos de idade, a puberdade entre os 

13 e 15 anos e, antes desta, um período de transição (12-13 anos) que ele chama ainda de 

infância, mas o distingue porque "as forças da criança desenvolvem-se bem mais rapidamente 

do que suas necessidades" (p. 201). Ele se refere à adolescência como "tempestuosa 

revolução" e perigo, anunciados pelas "paixões nascentes"; e indica como características dos 

adolescentes as alterações súbitas do humor, o caráter irascível e, no início, um olhar ainda 

marcado por uma "santa inocência", mas não mais pela "primeira imbecilidade" (p. 272). Ele 

demarca a adolescência como momento de crise, de curta duração (o oposto do que ocorre 

hoje), mas que tem influências duradouras. Essa visão da adolescência como período de crise 

transitória seria reafirmada mais tarde pela Psicanálise. 
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     Embora considere que a passagem da infância à puberdade seja determinada pela natureza, 

Rousseau (1995) pondera que variações ocorrem "nos indivíduos conforme os temperamentos 

e nos povos conforme os climas" (p. 277). Neste sentido, ele vê a possibilidade de adiar a 

irrupção das paixões, dos impulsos instintivos, através de uma vida cultivada por costumes 

simples, despretensiosos, algo que propiciaria, então, a preponderância da sensibilidade e da 

compaixão sobre os sentimentos de inveja, ódio ou mesmo indiferença diante de outros seres 

humanos. Isso ocorreria desde que a criança fosse orientada a perceber, antes, o sofrimento 

dos seres humanos do que os exemplos de felicidade. E a consequência disso, do seu ponto de 

vista, seria não apenas tornar contornável a turbulência adolescente, mas tornar duradouras as 

características que a evitam.  

 

2.1 Natureza ou cultura? 

 

     De certa forma, essa perspectiva configurada por Rousseau (1995) remete aos achados de 

Mead (1945; 1949), em Samoa, e aos de Malinowski (1973), no arquipélago de Trobriand, 

quase dois séculos depois, ainda que não exatamente nos mesmos termos. Às vezes, na 

verdade, em franca oposição, como em relação à duração da adolescência ou à precocidade da 

experiência sexual (Mead, 1945; 1949).  

     Rousseau (1995) compara jovens1 da cidade com jovens de regiões campestres e conclui 

que "a puberdade e a potência sexual são sempre mais prematuras entre os povos instruídos e 

policiados do que entre os povos ignorantes e bárbaros" (p. 278) e que entre estes a 

adolescência ocorre mais tardiamente. Ele associa ignorância, simplicidade e inocência e 

propõe que deveriam ser mantidas nas crianças até os 20 anos de idade. Dessa forma, o autor 

salienta as diferenças culturais e antecipa discussões que aconteceriam no século XX, no 

campo das Ciências Sociais, a partir de estudos antropológicos. Ao abordar a adolescência, 

ele apresenta, simultaneamente, uma proposta pedagógica e uma compreensão do 

desenvolvimento humano surpreendentes, traçando um contraponto entre os aspectos naturais 

e os aspectos sociais, situando estes, de modo especial, no campo da moralidade e dos 

costumes. 

     Tradicionalmente, de acordo com Camarano, Mello e Kanso (2006), são três as fases da 

vida: infância e adolescência constituem a primeira, a vida adulta é a segunda e a velhice a 

                                                 
1 Para mantermo-nos fiéis aos autores consultados, utilizamos, às vezes, os termos “jovem” e “juventude”. 
Porém, ao fazê-lo, referimo-nos a aspectos que julgamos comuns a jovens e adolescentes. 
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terceira. Porém, atualmente são apontadas sete fases: infância, adolescência, juventude, idade 

adulta ou madura, meia idade, terceira e quarta idades. 

     Etimologicamente, a palavra adolescência, de origem latina (adolescere), significa crescer, 

juvenescer, rejuvenescer. É um conceito que privilegia os aspectos biológicos do 

desenvolvimento e que, conforme Traverso-Yépez e Pinheiro (2002), diz respeito às 

mudanças que se iniciam na puberdade e se concluem com a assunção de responsabilidades 

adultas. Como contraponto a esta visão biologicista, trazemos a consideração de Sarti (2004), 

para quem “crescer significa precisamente poder relativizar as referências familiares, 

desnaturalizando-as, o que permite, no mundo moderno, o processo de singularização do 

‘indivíduo’” (p. 122). Neste sentido, o processo de crescimento passa a ser visto como 

movimento horizontal (e não vertical), que supõe a ocorrência de mudanças de lugar. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente relaciona a adolescência à faixa etária que vai dos doze 

aos dezoito anos. Porém, nas últimas décadas, segundo Traverso-Yépez e Pinheiro (2002), a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) tem usado o termo juventude para se referir à faixa 

etária entre 15 e 24 anos, em função do alongamento dessa fase. 

     Numa visão contemporânea, a aceitação da idéia de que existem várias adolescências é 

cada vez mais ampla. De acordo com Becker (1994), há sociedades nas quais a passagem da 

vida infantil à vida adulta se faz gradativamente, em termos de assunção de funções e de gozo 

de direitos. Em outras sociedades, há um ritual de passagem, após o qual todos os direitos e 

responsabilidades são conferidos ao novo adulto. Em nossa sociedade, há adolescência mais 

longa, nos segmentos sociais mais privilegiados, e adolescência mais curta, entre jovens 

pobres. Há adolescentes que aderem aos valores da família, há os que contestam, os que 

fogem, os que assistem etc. As mudanças corporais são universais, mas não as mudanças 

psicológicas e interativas. 

     Em outras épocas, era hegemônica a compreensão da adolescência como fenômeno típico 

universal. Essa concepção ainda é muito vigorosa e persiste na atualidade, a despeito da perda 

da hegemonia. Tem sido relacionada à modernidade e vem sendo, cada vez mais, objeto de 

desconstrução por parte de autores pós-modernos.      

     Desde o início do século XX, quando o conhecimento sobre o desenvolvimento humano 

começou a ser mais sistematizado, predominou uma noção de adolescência como período de 

transição, turbulência, tendências contraditórias e sofrimentos típicos e naturais. Era assim na 

visão de Stanley Hall, por exemplo, um dos primeiros estudiosos da adolescência (Martins, 

Trindade & Almeida, 2003).  
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     Àquela época, o fenômeno da adolescência era relacionado à idade, às transformações 

corporais de base biológica. Essa visão da adolescência, ainda bastante difundida, como etapa 

natural e universal do desenvolvimento humano, foi reforçada pela Psicanálise, notadamente 

através dos estudos de Anna Freud. A Psicanálise apresentava, então, uma compreensão 

essencialista, centrada no indivíduo e baseada em um determinismo causal incidente sobre o 

funcionamento intrapsíquico, conforme se pode depreender de uma leitura de Aberastury e 

Knobel (1981). 

     Num primeiro momento, o enfoque psicanalítico desenhou a adolescência como um 

período, entre a infância e a idade adulta, em que ocorria a reedição de conflitos infantis de 

natureza inconsciente, produzidos pelo processo de desenvolvimento psicossexual, cuja base 

seria biológica. Esses conflitos internos, sendo projetados pelo adolescente em suas relações, 

resultariam em atritos com o meio familiar e social. Esses conflitos seriam necessários em sua 

transitoriedade e conduziriam o adolescente para a constituição de uma nova identidade.  A 

expressão dos conflitos ganharia a marca da contradição, da confusão e da ambivalência, em 

função disso (Aberastury & Knobel, 1981). 

     A compreensão psicodinâmica do enfoque psicanalítico situava o adolescente entre a 

dependência infantil e a independência adulta, entre os impulsos biopsíquicos e a sociedade 

repressiva representada pelos pais, transitando por desequilíbrios e instabilidades extremas. 

As mudanças psicológicas seriam correlatas de mudanças corporais que passam a ensejar, 

agora, a necessidade de uma ideologia. A intelectualização e a fantasia integram tipicamente o 

pensamento do adolescente, que mais pensa e fala do que atua e está mais voltado para o 

autoconhecimento do que para o conhecimento dos outros. Além disso, porque a sociedade 

limita a atuação do adolescente, ele se refugia em seu mundo interno (Aberastury & Knobel, 

1981). 

     Em suma, aquilo que Aberastury e Knobel (1981) denominam "síndrome normal da 

adolescência" envolve características tais como busca de si mesmo e da identidade, tendência 

grupal, necessidade de intelectualizar e fantasiar, crises religiosas, atitude social 

reivindicatória, separação progressiva dos pais, constantes flutuações do humor, contradições 

frequentes etc. Os autores enfatizam, também, a vivência do luto pelo corpo infantil, pelo 

papel e identidade infantis, pelos pais da infância e pela bissexualidade. Designando a 

turbulência conflituosa da adolescência como "síndrome", estes autores circunscrevem a 

adolescência como fenômeno patológico ou semipatológico. Mas, sendo uma patologia 

considerada normal, isto é, da maioria, poder-se-ia supor a possibilidade de outras 
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adolescências não patológicas. Esta possibilidade, entretanto, questionaria diretamente a 

universalidade da fonte de todos os conflitos adolescentes, na visão psicanalítica: a trama 

edípica. 

     Nesta perspectiva teórica, o conflito entre indivíduo e realidade, isto é, a crise da 

adolescência é considerada superada quando o indivíduo se adapta aos padrões, à engrenagem 

social, que é o mesmo que dizer quando o indivíduo se torna biologicamente maduro. Essa 

maturação deve comportar aspectos afetivos e intelectuais correlatos. Sendo assim, o 

desenvolvimento biológico é suficiente para produzir naturalmente a adaptação do indivíduo à 

sociedade e fatores socioculturais influenciam, interferem, mas, frequentemente apenas para 

complicar o processo.  

     Entretanto, outro teórico desse campo, Erik Erikson, seguindo uma orientação 

diferenciada, pois incluía os achados da Antropologia Cultural, ensejou mudanças importantes 

nessa perspectiva ao chamar a atenção para a participação do ambiente no desenvolvimento 

da personalidade do indivíduo (Martins et al., 2003). Erikson (1976) apresenta a adolescência 

como um momento crucial do desenvolvimento psicossocial, caracterizado por uma crise 

relativamente longa. Trata-se, enfim, de uma crise de identidade que acomete a todos, mas 

que, a despeito disso, é também considerada como sintoma.  

     Parece, no mínimo, estranho ou contraditório que a crise da adolescência, sendo assim 

amplamente generalizável, seja concebida, ao mesmo tempo, como patológica. Isto deixa 

pairando no ar, repetimos, a questão de saber onde estaria o necessário contraponto: a 

adolescência normal. O patológico somente poderia existir a partir da comparação com algo 

que se considerasse normal. É como se, nesse momento do conhecimento sobre a 

adolescência, houvesse no âmbito da psicanálise a intuição de que outras adolescências seriam 

possíveis, mas que estariam em outros lugares, sendo perceptíveis somente a partir de outros 

pontos de vista.  

     Para Erikson (1976), a crise é esse momento de decisão, na história individual, em que o 

adolescente é chamado a escolher um ou outro rumo, diante da perspectiva de constituição de 

sua identidade ocupacional. Assoma como um momento tão perturbador que, sentindo-se 

incapaz para decidir, o jovem experiencia uma "confusão de identidade". Essa confusão pode 

implicar na demanda de uma moratória mais ou menos longa, em súbitas mudanças de rumo 

e, às vezes, no desenvolvimento de graves patologias. Por conseguinte, o autor concebe uma 

moratória motivada pelo conflito e circunscrita à experiência individual. 
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     A identidade é vista, por Erikson (1976), como processo em permanente mudança; e a 

adolescência é considerada mais tumultuosa em alguns jovens do que em outros, 

principalmente se estes aderem às novas tecnologias e aos novos papéis correspondentes. Ao 

mesmo tempo em que indica a existência de uma interação constante entre o psicológico e o 

social, o autor parece sugerir a possibilidade de que os jovens dos estratos sociais mais 

elevados experimentem crises de identidade mais brandas. Nascimento (2005) compartilha 

este ponto de vista, referindo-se a momentos históricos mais recentes, ao afirmar que 

“levantamentos efetuados nos últimos anos revelaram que os adolescentes de classes médias e 

altas não têm manifestado sinais de perturbações, rebeldia, inconformismo, conflitos com os 

pais” (p. 22). 

     Embora aponte a indissociabilidade entre o psicológico e o social, Erikson (1976) centra 

sua compreensão da adolescência na identidade, ou seja, no indivíduo, enquanto momento de 

crise, de confusão, cuja necessidade básica é a fidelidade; sendo que as dificuldades impõem 

outra necessidade: a moratória. O aspecto social entra no jogo apenas enquanto exigências 

éticas e ideológicas, com as quais o adolescente se debate, ora rebelando-se, ora introjetando-

as, em sua tentativa de definir a identidade ocupacional e seu lugar na sociedade, no mundo 

adulto. 

     Dentre os primeiros estudiosos a considerar, numa perspectiva antropológica, a 

participação da cultura na constituição da adolescência, destacam-se Margaret Mead e 

Bronislaw Malinowski. Segundo Mead (1945), já no início do século XX era importante 

mostrar que as mudanças fisiológicas da adolescência eram insuficientes para explicar o 

período conturbado que as crianças atravessam e que a facilidade ou dificuldade desta 

transição deveria ser atribuída a um marco cultural diferente. A autora focaliza o 

desenvolvimento das meninas de Samoa, comparando-o com o das meninas dos Estados 

Unidos, mas considera que a adolescência dos meninos é muito semelhante. Em seus estudos, 

ela se deixou guiar pelas seguintes indagações: as questões que afligem a nossos adolescentes 

se devem à natureza da adolescência mesma ou aos efeitos da civilização? Sob diferentes 

condições, a adolescência apresenta um quadro distinto? 

     Mead (1949) concluiu que a adolescência não é necessariamente tempo de tensão e 

turbulência, mas que nossas condições culturais a fazem assim. As principais causas das 

dificuldades dos adolescentes seriam, então, a presença de padrões conflitantes e a crença em 

que todo indivíduo deveria fazer suas próprias escolhas, combinadas com o sentimento de que 
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a escolha é uma questão importante. A tensão estaria em nossa civilização, não nas mudanças 

físicas pelas quais passam as crianças, mas não é menos real nem menos inevitável.  

     A inevitabilidade da tensão está no fato de que a cultura é extraordinariamente forte. Não 

se pode alterar uma sociedade dando a suas crianças, em idade escolar, novas formas de 

conduta às quais a sociedade adulta não proporciona campo de ação (Mead, 1945).  

     Mead (1945) considerava que, na sociedade americana, as dificuldades dos adolescentes 

seriam devidas tanto a uma expressão sexual restrita e postergada (ideia oposta àquela 

expressa por Rousseau) quanto à confusão acerca dos papéis econômicos e às correntes 

antagônicas da vida moderna, dentre as quais o adolescente deve escolher. De um lado, as 

possibilidades ocupacionais são flexíveis, diversas e, de outro, o campo de oportunidades é 

estreito. 

     A não existência de crise adolescente em Samoa seria devida à liberdade sexual, à ausência 

de responsabilidade econômica e à falta de toda pressão sobre preferências (Mead, 1945). O 

que faz com que o desenvolvimento seja uma questão tão simples em Samoa é a geral 

informalidade de toda a sociedade. Desentendimentos entre os pais e seu filho, por exemplo, 

são resolvidos com a saída da criança para a rua, entre um homem e sua vila com a remoção 

dele para a vila vizinha etc. (Mead, 1949).   

     No arquipélago de Trobriand, na Melanésia, Malinowski (1973) encontrou dados 

contrastantes com os da sociedade europeia, no tocante à infância e à adolescência, e 

convergentes com os achados de Margaret Mead. Esses dados permitiram ao autor a 

compreensão de que a adolescência transcorria ali de modo tranquilo, sem as crises ou 

turbulências tipicamente observadas entre os europeus. De modo geral, o autor assinala que a 

criança europeia passa abruptamente da "intimidade da família para a fria disciplina da 

escola" (p. 46), enquanto que, na Melanésia, a criança entra num processo de emancipação 

que "é gradual, livre e agradável" (p. 46). 

     A criança europeia é retirada do convívio mais espontâneo, no cotidiano familiar, para o 

disciplinamento escolar que ocorre sob uma ótica adultocêntrica. Enquanto isso, a criança 

melanésia é apartada do convívio familiar para construir seu cotidiano juntamente com os 

iguais, com outras crianças, constituindo sua própria cultura num exercício de gradual 

emancipação. Inicialmente, elas "vagueiam em bandos, brincam em praias distantes ou em 

partes isoladas da floresta, juntam-se com outras pequenas comunidades de crianças de 

aldeias vizinhas" (p. 46) e se organizam de modo quase completamente independente dos 

adultos. Depois, também em grupo, elas passam a conviver numa casa, onde se juntam a seus 
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pares amorosos. Essa casa geralmente é propriedade de um ou de uma jovem de mais idade 

(Malinowski, 1973).  

     De modo similar aos achados de Mead (1945; 1949), Malinowski (1973) indica que o 

direito ao exercício da sexualidade começa antes da puberdade, para meninos e meninas 

melanésios. Paralelamente ao direito de se divertirem, eles também se integram às atividades 

econômicas. Antes do casamento, os rapazes têm o direito de voltar ao seu lar para buscar 

alimento, bem como o dever de trabalhar para a família. Podemos notar, portanto, que o 

direito aqui comporta sua contraparte, o dever. A moça também não perde o direito de voltar 

para casa quando não está empenhada em atividades amorosas ou sexuais. Mas, ao mesmo 

tempo, "realiza os deveres cerimoniais, econômicos e legais que são atributos da 

feminilidade" (p. 64). 

     A partir das contribuições desses trabalhos antropológicos, outra tendência se torna 

saliente, no âmbito da Psicologia, ao compreender a adolescência como fenômeno não 

necessariamente conflituoso, que se constitui através da inserção histórica e cultural dos 

indivíduos (Martins et al., 2003). Bock (2004), por exemplo, critica a naturalização e a 

universalização da adolescência nas teorias da Psicologia e ressalta que estas caracterizam 

negativamente esse período do desenvolvimento humano. Nessa caracterização, a 

adolescência é desvalorizada e, à semelhança da infância, configura-se como incompletude e 

imaturidade. Em consequência da naturalização da adolescência, de acordo com a autora, as 

políticas públicas para a juventude, assim como a inadequação do ensino escolar, são 

destituídas de importância. 

     Em oposição a essa visão naturalizante da adolescência, Bock (2004) apresenta outra, 

constituída pela psicologia sócio-histórica. Nesta perspectiva teórica, "a adolescência é vista 

como uma construção social que tem suas repercussões na subjetividade e no 

desenvolvimento do homem moderno e não como um período natural do desenvolvimento" 

(p. 39). Essa construção social implica interpretações e significados. A autora exemplifica, 

alegando que, se hoje a força física dos meninos significa beleza e sensualidade, já teve seu 

significado, em outras épocas, vinculado ao trabalho ou à guerra. 

     Portanto, "construída como fato social e como significado, a adolescência torna-se uma 

possibilidade para os jovens (e para os não jovens), uma forma de identidade social" (Bock, 

2004, p. 40). Do mesmo modo, a moratória apontada por Erikson (1976) seria, conforme 

destaca a autora, não uma etapa natural do desenvolvimento, mas um tempo delimitado pelo 

mundo adulto com vistas à preparação para o trabalho. Compreende-se assim a adolescência, 
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percebendo-se que o tempo de formação imposto aos jovens é prolongado, através de sua 

permanência na escola, retardando seu ingresso no mercado de trabalho. A sociedade 

moderna, ocidental, tecnológica, orientada pelos modos capitalistas de produção e pela lógica 

do mercado, é aqui caracterizada também pela produção da exclusão, especialmente pela via 

do desemprego crônico e estrutural. 

 

2.2 Adolescência moderna e contemporânea 

 

     Nascimento (2005) apresenta uma visão convergente, ao afirmar que o surgimento da 

adolescência coincide com a constituição da família moderna e com a extensão progressiva da 

escolarização. Conforme Becker (1994) precisa, isto ocorreu a partir da Revolução Industrial, 

que conduziu o jovem a buscar formação e treinamento profissionais fora da família.  

     Coimbra, Bocco e Nascimento (2006) levantam três razões pelas quais o conceito de 

adolescência serve adequadamente aos propósitos capitalistas. Gera renda, pois sustenta um 

amplo comércio de roupas, músicas, alimentos etc. É massificante, ou seja, produz a 

homogeneização tão útil ao controle e, simultaneamente, a individualização, porquanto 

imputa responsabilidade a cada indivíduo pelo sucesso ou fracasso na passagem dessa fase. 

     Além de preparar os jovens para o mercado de trabalho, a aludida estratégia social permite 

aos adultos permanecer aí por mais tempo. O prolongamento da escolarização, o 

distanciamento da família, a convivência com os adultos e, principalmente, a aproximação 

com os iguais possibilitam a emergência de um novo grupo, os adolescentes, com 

características peculiares e com padrões de comportamento compartilhados. Entretanto, essas 

características se transformam ao longo do tempo, em consonância com as particularidades de 

cada cultura. Características e duração da adolescência, portanto, nem sempre foram as 

mesmas (Bock, 2004).   

     Em outro trabalho, Bock e Liebesny (2003) fazem referência a um estudo em que a 

primeira autora analisou o conteúdo de livros que abordam o adolescente, escritos 

especificamente para pais e professores. Ela teria constatado, antes de tudo, que as 

concepções apresentadas pela Psicologia são naturalizantes e negativas. A adolescência 

aparece, nesse estudo, como incompletude, imaturidadade, como o negativo do estágio adulto, 

que seria a expressão do desenvolvimento pleno, socialmente desejável.  

     Além do mais, nesses livros, as características da adolescência são consideradas naturais, 

inevitáveis e passageiras. São características como: rebeldia, instabilidade emocional, 
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desorganização, busca da identidade e da independência, desenvolvimento do raciocínio 

lógico, além das mudanças corporais (Bock & Liebesny, 2003).    

     Na literatura especializada, os temas mais frequentemente relacionados à adolescência 

revelam o leque de interesses, as concepções dominantes e os ângulos a partir dos quais ela 

tem sido focalizada. Realizando nossa própria incursão pela produção de artigos sobre esse 

fenômeno, na atualidade, publicados em periódicos brasileiros, deparamo-nos com 

indicadores condizentes com os achados de Bock e Liebesny (2003). 

     Para Sarriera, Tatim, Coelho e Büsker (2007), a falta de acesso a atividades de lazer é um 

dos problemas da maioria dos jovens brasileiros. Buscando informações junto a adolescentes 

de “classe popular”, os autores indicam que a maioria desses jovens realiza essas atividades 

na rua, o que os tornaria expostos e vulneráveis a riscos. Desse modo, os autores sugerem que, 

dentre as atividades de que esses jovens dispõem, aquelas realizadas em casa seriam mais 

seguras. Em casa é identificada a atividade preferida pela maioria dos adolescentes para a 

obtenção de informação: assistir televisão.  

     Os autores consideram que a forma de utilizar o tempo livre depende de determinantes 

econômicos, sociais, culturais, ideológicos e físicos, mas, quanto à especificidade do 

adolescente, assinalam que, dentre outras funções, esse tempo livre permite “preparar-se para 

o desenvolvimento de funções sociais, aproveitamento da cultura, formação de ideais etc.” 

(Sarriera et al., 2007, p. 362). Ou seja, o adolescente é tomado na perspectiva do “vir a ser”. E 

não nos parece razoável a ideia de que os jovens de estratos sociais mais elevados vivenciem 

a falta de acesso a atividades de lazer. 

     Seguindo essa mesma trilha, Pratta e Santos (2007a) investigam possíveis relações entre 

lazer e uso de drogas na adolescência. Eles consideram que o primeiro contato com as drogas 

ocorre geralmente nesse momento da vida e que, sendo assim, os adolescentes constituem um 

grupo de risco. Um sinalizador desse risco seria o fato de que “nesta etapa o adolescente quer 

sair sozinho com os amigos, frequentar lugares diferentes, ter horários diversificados para 

praticar atividades” (p. 44).  

     Após obter informações de adolescentes, em escolas públicas de São Carlos – SP, os 

autores concluíram que, dentre as atividades que realizam sozinhos em casa, os usuários de 

drogas preferem “assistir televisão” e ”ouvir música”; e, dentre as atividades que realizam em 

grupo na rua, eles priorizam “sair com amigos do sexo oposto” e “sair com amigos do mesmo 

sexo”. Enquanto isso, os adolescentes não-usuários de drogas preferem, sozinhos em casa, 
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“ouvir música” e “assistir televisão”; em grupo, preferem “praticar esportes” e “sair com a 

família” (Pratta & Santos, 2007a).  

     A diferença entre os dois grupos seria, então, quanto às preferências em torno das 

atividades realizadas em grupo na rua. Dessa forma, os familiares funcionariam como fator 

protetor e o grupo de pares acentuaria a vulnerabilidade dos adolescentes (Pratta & Santos, 

2007a). Entretanto, os autores não se preocupam em analisar as preferências divergentes, 

embora indiquem sua existência. Talvez essa análise trouxesse à tona elementos 

esclarecedores sobre essa polarização entre a casa e a rua. De todo modo, cabe assinalar que 

faltam informações sobre essa rua em que os adolescentes desenvolvem atividades e sobre os 

próprios adolescentes. Essa falta poderia possibilitar a emergência de um viés adultocêntrico 

conservador e estereotipado, centrado excessivamente nas ações individuais. Além disso, os 

autores focalizam esses adolescentes de escola pública sem o contraponto de outros oriundos 

de escola particular, por exemplo, desconsiderando a pluralidade da adolescência.  

     Cruz (1999) apresenta uma posição destoante do ponto de vista de Sarriera et al. (2007) e 

de Pratta e Santos (2007a), ao apontar a inviabilidade da permanência em casa, diante da 

atratividade exercida pela rua, apesar dos proclamados riscos. A primeira autora considera 

que as transformações sociais e culturais da atualidade têm feito com que a casa deixe de ser 

“um casulo, local de permanência, de identidade” (Cruz, 1999, p. 168). Em vez disso, instala-

se uma tensão em que, de um lado, há o receio de usufruir e explorar os espaços públicos, 

porque passaram a significar perigo, e, de outro lado, esses mesmos espaços públicos se 

oferecem como oportunidade de diversão, enquanto a casa limita o viver. Nas palavras de 

Cruz (1999): “Ficar em casa hoje é quase sinônimo de deixar de viver. Com a cultura do lazer 

altamente desenvolvida, passa-se a valorizar como estilo de vida o imperativo da diversão, e 

nesta dinâmica não há lugar para o caseiro, o lugar do lazer é predominantemente fora de 

casa” (p. 171).  

     Madeira (2006) apresenta a informação de que o movimento dos adolescentes para fora de 

casa e em direção aos seus pares começa por volta dos 12 anos de idade. Enturmar-se, nesse 

momento, significa desencadear um processo de “aprendizagem cultural dos códigos de 

relacionamento de amizade, de valores e comportamentos relativos à sexualidade” (p. 142). 

Além disso, Kehl (2004) assinala que, para o jovem, determinadas atividades desenvolvidas 

fora de casa carregam um importante sentido simbólico:  

Em nossas sociedades laicas, em que faltam ritos de passagem para sinalizar o ingresso na vida adulta, os 
objetos de consumo e os espaços próprios para frequentação adolescente – a lanchonete, o baile funk, a boate, 
os megashows de rua – substituem os ritos característicos das culturas pré-modernas. Os jovens inventam 
seus próprios ritos. (p. 95) 
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     Essas incursões dos jovens pelos espaços públicos significam sua saída da convivência 

familiar para uma integração cada vez maior aos seus pares. Assim como Sarriera et al. (2007) 

e Pratta e Santos (2007a), Wagner e Oliveira (2007) também salientam a influência do grupo 

de pares para o adolescente que adere ao uso de substâncias psicoativas como forma de 

conquistar sua aceitação e sua inserção nesse grupo.  

     Wagner e Oliveira (2007) produzem uma revisão bibliográfica sobre a relação entre 

habilidades sociais e abuso de drogas. Uma busca em várias bases de dados possibilitou-lhes 

encontrar maior número de estudos em língua inglesa. Nesses estudos, a adolescência é 

concebida como período de transição, de mudanças adaptativas, através das quais o indivíduo 

busca a autoafirmação, a independência e a consolidação da identidade sexual. É também um 

momento de acentuada vulnerabilidade, pois o adolescente ainda não apresenta algumas 

habilidades sociais. Essas habilidades lhe permitiriam interagir de modo mais assertivo com 

seus pares, o que poderia evitar seu envolvimento em comportamentos violentos e uso de 

drogas, por não saber se posicionar de modo adequado e dizer não. O uso de drogas 

funcionaria, então, como forma de aumentar a sociabilidade e reduzir sintomas de ansiedade. 

Em diversos desses estudos, programas de treinamento de habilidades sociais são propostos 

como prevenção ao uso de drogas, posto que o déficit dessas habilidades é focalizado como 

patologia.  

     Para Wagner, Carpenedo, Melo e Silveira (2005), a adolescência demanda profundas 

transformações concernentes à comunicação que se desenvolve no âmbito familiar. As autoras 

descrevem a adolescência como momento do processo evolutivo em que o indivíduo 

apresenta comportamentos típicos (portanto, universais, naturalizados) que o conduzem a um 

progressivo “desprendimento da família”, ao mesmo tempo em que se aproxima dos seus 

pares. Esse processo evolutivo também é vivido pela família, que passa por mudanças 

adaptativas, visando adequar-se às novas demandas do filho, através da flexibilização de suas 

fronteiras. 

     Ainda que se refiram à “conquista” de autonomia e independência efetuada pelo 

adolescente, as autoras situam esse processo, que pode incluir rebeldia e contestação aos 

valores vigentes na família, como algo previsível e padronizado. A família é desenhada como 

contexto fundamental para a construção da identidade do adolescente e, para isso, torna-se 

palco de seleção e aprendizagens de estratégias de comunicação. Essa comunicação no âmbito 

familiar, dependendo de sua eficácia, poderia diminuir “os problemas comportamentais 

típicos do adolescente” (Wagner et al., 2005, p. 278). 
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     Nessa comunicação, que pode ser aberta (compreensiva, afetuosa), superficial ou fechada 

(autoritária), as autoras indicam que a mãe tem sido apontada como a preferida dos 

adolescentes, principalmente para falar sobre vivências íntimas. Os pais, por sua vez, 

demonstram sentir mais facilidade na comunicação com as filhas (Wagner et al., 2005). 

     Em se tratando das estratégias de comunicação utilizadas pelos adolescentes de uma escola 

particular de Porto Alegre, as autoras relacionam várias, dependendo do propósito do sujeito. 

Sendo assim, eles podem escolher o momento mais oportuno, em função do estado do humor 

dos pais e do tempo que estes tenham disponível, e o jeito mais adequado de falar, 

principalmente quando o assunto é difícil de ser abordado ou é simplesmente desagradável. 

Além disso, os adolescentes podem optar por fazer chantagem emocional, selecionar 

informações (mentir ou omitir), comparar-se com outros jovens, insistir numa argumentação 

lógica, tentar negociar favores etc. Numa posição mais extremada, o adolescente pode partir 

para o enfrentamento, quando tenta impor sua opinião (Wagner et al., 2005). Ao fim e ao 

cabo, parecem estratégias passíveis de ocorrência entre adultos, em situações e espaços 

diversos. Não nos parecem, portanto, comportamentos tipificadores da adolescência, numa 

visão abrangente, ainda que as autoras assim os considerem. 

     Não obstante, podemos reconhecer, como pontua Sarti (2004), que o caráter social da 

família é definido, justa e fundamentalmente, por se constituir como lugar de aquisição de 

linguagem. O aprendizado da fala e a inserção do indivíduo no mundo da linguagem permite-

lhe o ordenamento e a atribuição de sentidos às experiências vividas. Por conseguinte, a 

família, “seja qual for sua composição e sua organização, é o filtro através do qual se começa 

a ver e a significar o mundo. Esse processo que se inicia ao nascer prolonga-se ao longo de 

toda a vida, a partir dos diferentes lugares que se ocupa na família” (p. 120). 

     A família tem sido considerada a instituição promotora da socialização primária das novas 

gerações. Como modelo cultural, sua composição e funcionamento seguem as vicissitudes do 

momento histórico que vive a sociedade na qual se encontra inserida. Ao longo do século XX, 

a família passou por profundas transformações. Nas cinco primeiras décadas, os papéis 

masculinos e femininos eram bem especificados e naturalizados. O homem era o provedor, o 

detentor da autoridade e do poder sobre os outros membros da família. Sua atuação estava 

mais vinculada ao mundo da rua, aos espaços públicos e ao trabalho remunerado. Às mulheres 

cabia atuar no mundo da casa, no espaço privado, dedicando-se ao trabalho doméstico, ao 

cuidado dos filhos e do marido. Entre pais e filhos estabeleciam-se relações assimétricas. Os 

filhos deviam acatar e respeitar a autoridade dos pais e estes podiam controlar os filhos, 
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exigindo-lhes a observância de normas e regras estritas, fundadas “em princípios vinculados à 

moralidade religiosa, ideário patriótico e higienismo médico” (Pratta & Santos, 2007b, p. 

248).   

     Até a década de 1950, a juventude era ensinada a reproduzir os modelos parentais. A 

família, a escola e a igreja paroquial se encarregavam de transmitir valores e padrões de 

comportamento. Nascimento (1999) apresenta um retrato descritivo da juventude brasileira, 

da década de 1950 à década de 1990, pondo em relevo os costumes, os valores e as mudanças 

que marcaram essa trajetória histórica; tudo isso tendo como pano de fundo um cenário social 

multifacetado e em contínuo movimento. Contudo, fica claro que a adolescência retratada 

pela autora é aquela amiúde tomada como adolescência típica, ou seja, a adolescência dos 

estratos sociais mais favorecidos (nesse caso, do Rio de Janeiro e de Salvador, 

principalmente). 

     Até a década de 1950, os filhos não tinham o direito de se revoltar contra os pais ou de 

contestá-los, mas tinham o dever de tratá-los como “Senhor” e “Senhora”. A “garota de 

família” tinha liberdade reduzida. Direito de ir ao cinema ou ao baile, só quando devidamente 

acompanhada. Não podia ler todo e qualquer romance. Beijo na boca era algo que ela só 

deveria permitir ao namorado após muitos meses de namoro. Não podia sair apenas em 

companhia do namorado. Ao namorar, os adolescentes não deveriam ficar “muito agarrados” 

e nem deveriam ficar em lugares escuros e desertos, principalmente à noite; tudo isso para 

preservar a reputação e a virgindade feminina. Eram tempos em que se valorizava a 

virgindade feminina e a continência sexual e se restringia o prazer sexual feminino. O 

aparecimento da menarca funcionava como rito de passagem, que sinalizava o momento da 

menina renunciar aos comportamentos infantis e “ficar moça”. Nessa ocasião, muitas 

recebiam de suas mães os primeiros esclarecimentos sexuais (Nascimento, 1999).   

     O tratamento dispensado aos meninos, à época, era bem diferente. O engrossamento da voz 

e o aparecimento dos primeiros pelos no rosto já possibilitavam a eles reivindicar o abandono 

das calças curtas com suspensório, mais liberdade, inclusive para ler romances e ver filmes de 

amor. Os rapazes eram estimulados à prática sexual em casas de prostituição. Mas não tinham 

o direito de fazer com a namorada ou a esposa o que faziam com as prostitutas. A 

masturbação masculina era socialmente punida, principalmente pela crença ameaçadora na 

degeneração física consequente (Nascimento, 1999). 

     A partir dos anos 60 do século passado, a “família tradicional” vem sendo substituída por 

uma “família igualitária”. Esta mudança tem ocorrido em função das transformações 
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econômicas, sociais e trabalhistas, principalmente nos países ocidentais. Essas transformações 

são ligadas aos processos de industrialização e urbanização e aos avanços tecnológicos, com 

repercussões intensas nos comportamentos, nos modos de vida e nas mentalidades (Pratta & 

Santos, 2007b). 

     Nascimento (1999) situa o início da liberação dos costumes, no Brasil, por ocasião do 

governo de Juscelino Kubitschek (JK), ressaltando que os pais da classe média haviam sido 

mais restritivos do que os da classe trabalhadora e que essa diferença foi diminuindo 

paulatinamente. Em capitais menos desenvolvidas e em cidades do interior, os preconceitos 

eram maiores e as tradições mais arraigadas. Seria este o momento do surgimento da noção de 

“abismo entre as gerações”. 

     Essas mudanças liberalizantes caracterizaram os chamados “anos dourados” e são 

relacionados a vários eventos da época. Um exemplo foi a emergência da “juventude 

transviada”, denominação genérica usada como referência a movimentos juvenis 

transgressores da velha ordem, tais como os beatniks, nos Estados Unidos, que exerciam 

grande fascínio sobre sua geração. Ao mesmo tempo, expandia-se o rock’n’roll, como 

expressão rítmico-musical e como orientação atitudinal. No Brasil, transcorriam os anos JK, 

significando a aceleração do processo de industrialização do país e a mudança da capital 

federal do Rio de Janeiro para Brasília, em 1960. Os meios de comunicação tornavam-se mais 

rápidos e eficientes, ampliando enormemente a difusão de informações. Ao som da bossa 

nova, crescia o acesso aos cursos universitários, contribuindo para o prolongamento da 

dependência dos jovens à família e para o adiamento do seu ingresso no mercado de trabalho. 

Essas mudanças ensejaram o surgimento do movimento estudantil e o gradual engajamento 

político dos jovens. Aumentava entre eles a preocupação com a fome, o desemprego, o 

analfabetismo e mortalidade infantil, o que os despertava para a necessidade de 

transformações urgentes no país (Nascimento, 1999). 

     Ao longo dos anos de 1960, os rapazes deixaram os cabelos a crescer, as garotas 

encurtaram as saias; maconha, amor livre e pílulas anticoncepcionais foram experimentados 

ou adotados. Os jovens passaram a ter relações sexuais antes do casamento. Jovens 

homossexuais passaram a assumir sua condição de modo mais liberado. Eram os tempos do 

movimento hippie e do festival de Woodstock. As garotas passaram a fazer cursos 

universitários até então considerados masculinos e passaram, também, a tomar a iniciativa 

para desenvolver um relacionamento amoroso (ainda que de modo mais sutil). Elas ainda não 
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usavam calças compridas, mas já participavam da atividade política estudantil (Nascimento, 

1999). 

     Na década de 1970, os sonhos de mudanças sociais foram frustrados pela radicalidade do 

golpe militar. Em seu lugar, restou a possibilidade de continuar buscando a liberdade, desde 

que centrada na sexualidade, na exploração do corpo e nas experiências mentais. Foi o 

período das discotecas, drogas, surf, skate, roupas coloridas, botas etc. Houve, também, 

espaço para que os movimentos ecológicos e feministas vicejassem. Passando aos anos 80, a 

luta pela sobrevivência empurrou muitos jovens a buscar o direito de trabalhar e a gravidez 

indesejada levou muitas garotas a procurar o aborto na clandestinidade. Os jovens deixaram 

de se interessar pelos direitos políticos e a AIDS impôs um recuo às liberdades sexuais. 

Porém, a lógica do consumo tornava-se cada vez mais poderosa (Nascimento, 1999). 

     Para dizer como os jovens já se apresentavam muito conservadores na década de 1980, 

Becker (1994) os compara de modo contrastante com os jovens da década de 1960: 

“Enquanto nos anos 60, o que chamava mais atenção era a contracultura, nos anos 80 é a 

padronização e o consumismo” (p. 84). Proporcional ao consumismo seria a despolitização ou 

o conformismo dos jovens: “O consumismo se disseminou muito entre os adolescentes, e 

junto com ele, a futilidade, o descompromisso, a passividade, a alienação” (p. 84). Ao mesmo 

tempo, o autor aponta os valores priorizados pelos jovens dos anos 80 como sendo os mesmos 

dos adultos, o que aproximaria esses jovens, de alguma forma, aos das décadas anteriores à de 

1960: “a grande maioria dos jovens valoriza o trabalho, o estudo e o casamento, e deseja o 

sucesso nessas áreas” (p. 85). 

     A esse respeito, Nascimento (2005) assume posição similar à de Becker, ao afirmar:  

Recentes trabalhos apontam uma “acomodação” e uma repetição dos modelos parentais nos últimos anos. 
Sugerem que os teen-agers dos estratos mais altos da população diferem radicalmente das gerações passadas. 
São os mais conservadores das duas últimas décadas. (p. 23)      
       

     Comparações como essas feitas por Nascimento (2005) e Becker (1994) aparecem em 

outros autores e permitem notar uma espécie de cobrança romântica, por parte de adultos da 

atualidade em relação aos adolescentes, como se estes devessem se espelhar na juventude da 

década de 1960, tomando-a como ideal, porquanto fosse crítica e contestadora. Decepcionam-

se esses adultos diante da suposta passividade e alienação consumista dos jovens de hoje. 

Entretanto, agindo assim, eles, que foram presumivelmente os jovens daquela época, 

esquecem, primeiro, que não eram, de modo algum, idealizados pelos adultos de então. Ao 

contrário, eram rechaçados e, segundo, aqueles jovens representavam um segmento 

minoritário da juventude. Além disso, eles não se dão conta de que aquela juventude da 
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década de 1960 não faz sentido para os jovens atuais, independentemente de sua posição 

social, pela simples razão de que ambas as juventudes situam-se em momentos históricos e 

contextos socioculturais distintos. Ao mesmo tempo, os adultos não percebem o quanto sua 

atitude para com os jovens contemporâneos é similar à atitude dos adultos da década de 1960 

para com os seus jovens, ou seja, pautada na não aceitação, na intolerância, que, afinal, tem 

sido um padrão recorrente nas relações intergeracionais. 

     A consideração do momento histórico e do contexto sociocultural permite compreender 

como o interesse pelos direitos políticos voltou à tona, ainda que momentaneamente, por 

ocasião do impeachment do então Presidente da República, constituindo a manifestação que 

ficou conhecida como “movimento dos caras pintadas”, em 1992. Além desse episódio, 

Nascimento (1999) lembra que nos anos 90 ganharam evidência entre os jovens as relações 

sensuais fugazes e descompromissadas, caracterizando o que ficou conhecido como “ficar”, 

assim como a prática de dormir na casa do namorado ou da namorada. Outro pormenor 

importante apontado pela autora, em relação a esse período, foi a manutenção da crescente 

tendência de ingresso da mulher no mercado de trabalho.  

     Na família igualitária, a verticalidade das relações entre seus membros cede lugar à 

horizontalidade, à simetria. Homens e mulheres passam a compartilhar o mundo da rua e o 

mundo da casa como espaços de atuação comuns. Entre pais e filhos, o autoritarismo dos 

primeiros se abre para a possibilidade do diálogo. As transformações ocorridas até o 

momento, na família, vão além das formas de sociabilidade e incluem novas configurações 

em sua composição, desde a monoparentalidade e novas uniões de ex-casados, conforme 

indicações de Pratta e Santos (2007b), a uniões entre pessoas do mesmo sexo que adotam 

filhos. Devemos ter em mente, porém, que as novas configurações não substituem as antigas 

simplesmente, mas com elas podem conviver por longos períodos. 

     Ainda assim, segundo Pratta e Santos (2007b), a família mantém suas funções biológicas, 

psicológicas e sociais. Através da transmissão da cultura que a família realiza, o indivíduo 

adquire “os valores, as normas, as crenças, as ideias, os modelos e os padrões de 

comportamento necessários para sua atuação na sociedade” (p. 250), construindo assim sua 

identidade e sua subjetividade. 

     Nessa revisão bibliográfica, Pratta e Santos (2007b) apresentam estudos e conclusões que 

consideramos conflitantes, divergentes. De um lado, a adolescência é concebida como 

fenômeno que “começa na biologia e termina na cultura”, “é uma construção recente do ponto 

de vista sócio-histórico” (p. 252) e “não é um processo uniforme para todos os indivíduos, 
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mesmo compartilhando de uma mesma cultura” (p. 253). De outro lado, a adolescência é uma 

crise normativa, universal, fundamental para o desenvolvimento psicológico do indivíduo, em 

que a dimensão social não é constitutiva, mas determina, influencia e modifica. Embora os 

autores não tenham atentado para isso, há entre os estudos encontrados inscrições em 

tradições epistemológicas e teóricas diferentes, com importantes implicações ontológicas. 

Ademais, ressaltamos que aparecem, nesses estudos, duas preocupações recorrentes entre os 

pais: a drogadição e a iniciação sexual precoce. 

     Como já focalizamos dois trabalhos que tratam sobre a problemática da drogadição, 

elegemos agora a questão da iniciação sexual e suas repercussões na vida dos adolescentes. 

Geralmente a iniciação sexual é abordada em relação à gravidez não desejada e às doenças 

sexualmente transmissíveis (DSTs). Ou seja, diz respeito a práticas consideradas precoces na 

adolescência e envoltas por ideias de risco à saúde, ainda que o ponto de partida para os 

estudos seja, frequentemente, a noção da importância da sexualidade para a constituição da 

identidade. Desse modo, a sexualidade adolescente, entendida apenas como exercício que 

corrompe uma presumida normalidade, e não como dimensão constitutiva do ser humano, 

surge como expressão de um viés moralizante no âmbito da ciência psicológica.  

     Outro aspecto curioso desses estudos é que, em sua maioria, voltam-se para adolescentes 

de condição socioeconômica menos favorecida. Encontramos uma possível explicação para 

isso em Taquette e Vilhena (2008). Ao discutir sobre a iniciação sexual feminina, as autoras 

consideram que as adolescentes de baixa renda são mais vulneráveis às consequências 

indesejáveis de tal iniciação em idades mais precoces. Referem-se, portanto, à gestação não 

esperada e às DSTs. A despeito disso, ficamos com a impressão, ao apreciar esses estudos, de 

que apresentam conclusões consideradas por seus autores como passíveis de generalização, o 

que parece ser problemático.  

     Como Toneli, Mendes, Vavassori, Guedes e Finkler (2003) afirmam: “há sentidos 

diversificados atribuídos à sexualidade, de acordo com a origem de classe, escolaridade, 

tradições culturais e religiosas, redes de apoio, entre outros aspectos” (p. 204). Para estas 

autoras, enquanto nas camadas médias urbanas intelectualizadas predomina uma ideologia 

individualista/igualitária, nos segmentos de baixa renda a paternidade e a maternidade são 

“valorizadas como promotoras de status no grupo” (p. 209). Para Heilborn e Cabral (2006), 

“representações, valores e comportamentos relativos à sexualidade e aos papéis de gênero são 

consolidados no decorrer da adolescência” (p. 228) e a sexualidade é a principal dimensão da 

experiência a oportunizar ao jovem o exercício da autonomia em relação à sua família. 
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     Taquette e Vilhena (2008) assinalam que a falta de afeto na família e a falta de afeto 

paterno têm sido apontadas como fatores predisponentes à atividade sexual e à gravidez 

precoces. Por outro lado, a manutenção de uma boa comunicação com a família tem sido 

reconhecida como fator que conduz o adolescente a adiar o início da atividade sexual. Além 

disso, as autoras indicam a existência de uma associação entre a precocidade da atividade 

sexual e o uso de bebida alcoólica ou outras drogas e, às vezes, até mesmo uma relação entre 

essa precocidade e práticas delinquentes. Haveria, ainda, dois fatores facilitadores para a 

iniciação sexual precoce entre as adolescentes: a superação ou atenuação do tabu da 

virgindade e uma maior tolerância social à maternidade solteira, apesar da persistência desses 

preconceitos entre os mais pobres e entre os homens, conforme salientam as autoras.   

     Witter e Guimarães (2008) compartilham essa compreensão de que as famílias das 

adolescentes grávidas possuem laços afetivos precários. As autoras consideram que essas 

“famílias desestruturadas” são geralmente constituídas por um pai fraco e/ou ausente e uma 

mãe autoritária, dominante. Por enquanto, devemos assinalar que a categoria “família 

desestruturada” é bastante susceptível a críticas, pois que carregada de ambiguidades e de 

forte conteúdo ideológico. Voltaremos a tratar sobre isso no próximo capítulo, quando 

abordarmos os Códigos de Menores, antecessores jurídicos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que vigoraram no Brasil ao longo da maior parte do século passado. Por 

enquanto, assinalemos que estes estudos negligenciam o contexto sociocultural mais amplo e 

focalizam a problemática apenas em termos de responsabilização da família. Witter e 

Guimarães (2008) também apontam a importância “das conversas sobre planejamento 

familiar mantidas com a mãe como forma de evitar uma gravidez indesejável na 

adolescência” (p. 3) e a existência de uma proporcionalidade entre o nível de escolaridade e a 

probabilidade de uso de qualquer método contraceptivo.  

     Em síntese, o que Taquette e Vilhena (2008) encontraram, entre adolescentes trabalhadoras 

da indústria de calçados do município de Franca, Estado de São Paulo, foi uma concepção 

conservadora sobre o exercício da sexualidade e uma vivência cotidiana que a contradiz. Ao 

mesmo tempo em que veem esse exercício como tabu ou pecado, as adolescentes se inclinam 

à realização dos seus desejos. Ainda que remetam idealmente a atividade sexual ao 

casamento, consideram inviável manter esse período de latência.   

     O estudo de Witter e Guimarães (2008) contou com a participação de 22 adolescentes 

gestantes do primeiro filho, todas de classe média baixa e, em média, com 16 anos de idade. 

As autoras aplicaram um questionário que lhes permitiu notar que as famílias enfocavam a 
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sexualidade de modos diferenciados, dependendo do gênero dos filhos, mas, que, ainda assim, 

tanto as famílias quanto as adolescentes se mostravam despreparadas em relação à prevenção 

da gravidez. Entretanto, em se tratando do exercício da maternidade, as adolescentes, em sua 

maioria, consideravam-se preparadas.  

     As adolescentes participantes desse estudo avaliavam que a gravidez havia mudado suas 

vidas e seus projetos. A centralidade dos estudos e da profissionalização em seus projetos 

anteriores fora deslocada, pela gravidez, para o futuro dos seus respectivos filhos. Muitas das 

jovens interromperam seus estudos e se inseriram precocemente no mundo do trabalho para 

ajudar na renda familiar. Um acontecimento importante na experiência dessas jovens foi a 

obtenção da aceitação e do apoio familiares, após uma resistência inicial, principalmente 

através da mãe, que, na maioria das vezes, era a primeira pessoa a ser informada sobre a 

gravidez. Outro acontecimento importante foi que, na maioria dos casos, o namorado estava 

fazendo o acompanhamento da gravidez, o que parece indicar “um novo modelo de pai”, em 

termos de envolvimento com os filhos. Mas ele ainda “representa o papel de provedor da 

família” (Witter & Guimarães, 2008, p. 7). Isto é, novos e tradicionais valores podem se 

entrelaçar na constituição de um mesmo sujeito.          

     Em se tratando de saúde sexual e reprodutiva, há poucos estudos sobre a situação dos 

adolescentes do sexo masculino, conforme afirmação de Toneli et al. (2003), em que pese a 

consideração de sua vulnerabilidade quanto às taxas de gravidez e DST /AIDS. Estas autoras 

entrevistaram 12 estudantes de Santa Catarina e do Paraná, com o propósito de saber como 

eles significavam suas práticas sexuais e reprodutivas. Para esses adolescentes, suas práticas 

são orientadas por valores originados na família, sendo o pai o provedor e o modelo de 

identificação e a mãe a figura com quem eles se sentem à vontade para conversar 

abertamente.  

     Nas famílias com menor poder aquisitivo, os jovens são incluídos no compartilhamento 

das tarefas domésticas. No entanto, em relação a outros aspectos, a educação é diferenciada 

em função do gênero, de modo que a rua costuma ser “um espaço mais permitido para eles do 

que para elas” (Toneli et al., 2003, p. 206). Consequentemente, nas representações de gênero 

entre esses adolescentes, são mantidos “padrões tradicionais que diferenciam as mulheres dos 

homens com relação ao comportamento sexual e classificam as últimas de acordo com 

critérios rígidos” (p. 207). 

     Segundo Toneli et al. (2003), os adolescentes consideram o uso do preservativo 

dispensável quando se conhece e se confia na parceira, o que seria uma opção equivocada e 
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uma prática temerária. Quanto à gravidez, a maioria deles acha que deve ser evitada, pois o 

adolescente, por não reunir condições para ser provedor, não pode assumir a paternidade. 

Nessa lógica, a vivência da paternidade seria como um rito de passagem da vida 

descompromissada do jovem à assunção de responsabilidade adulta.    

     Levandowski e Piccinini (2006) também consideram que a maternidade adolescente tem 

sido mais estudada do que a paternidade. Os autores se referem a uma falta de “prontidão” 

para a paternidade entre os adolescentes. Primeiro, porque eles caracterizam seu papel, nesse 

caso, como o de provedor e se percebem sem condições financeiras para isso. Segundo, 

porque eles consideram que faz parte desse papel a tarefa de proporcionar suporte emocional 

à família se veem com pouco conhecimento sobre o desenvolvimento infantil. Terceiro, 

porque contraria seu desejo de autonomia, pois precisariam continuar sob o controle dos pais. 

É evidente a inadequação da noção de prontidão no tratamento dessa questão, em virtude do 

sentido biológico desenvolvimentista que carrega. Mais do que ao mero papel de reprodutor, a 

ideia de paternidade remete ao complexo desempenho de um papel social, para o qual o 

processo de socialização não prepara adequadamente o adolescente.  

     Levandowski e Piccinini (2006) entrevistaram 23 futuros pais, 12 adolescentes e 11 

adultos, de diferentes níveis socioeconômicos e de diferentes configurações familiares, com o 

objetivo de conhecer suas expectativas e sentimentos em relação à paternidade. Os autores 

notaram que os futuros pais sentem-se confusos, por duas razões. A primeira razão consiste na 

emergência da oposição entre dois papéis a serem desempenhados pelo adolescente: o papel 

de adolescente e o papel de pai. A segunda razão é que, “de um lado, existem as demandas do 

papel tradicional de pai (provedor da família) e, de outro lado, novas demandas de maior 

participação e envolvimento” (p.21). 

     Levandowski e Piccinini (2006) encontraram poucas diferenças entre os futuros pais 

adolescentes e adultos. Estes apresentaram ideias mais claras sobre como criar seu filho, 

foram mais específicos ao indicar tarefas, ainda que os adolescentes se imaginassem mais 

envolvidos nessas tarefas de cuidado do bebê, o que indica sua adesão às novas demandas de 

participação do pai na criação dos filhos. Quanto às mudanças pessoais, os adolescentes 

referiram-se mais ao aumento da responsabilidade e os adultos referiram-se mais à redução da 

liberdade. Como encontraram mais semelhanças do que diferenças nos posicionamentos dos 

participantes, os autores concluíram que “a idade não pareceu ser um fator determinante para 

a vivência da paternidade” (p. 25), o que, afinal, contribui para confirmar a inadequação da 

noção de prontidão apontada anteriormente. 
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     Outro aspecto da adolescência focalizado na literatura é a atividade física. Adami, Frainer, 

Santos, Fernandes e De-Oliveira (2008) apresentam o relato de um estudo em que a atividade 

física é relacionada a uma avaliação do próprio corpo. Os autores afirmam: “[...] as mudanças 

corporais decorrentes da puberdade e as influências de pessoas próximas e da mídia fazem da 

adolescência um período crítico para o desenvolvimento da insatisfação corporal” (p. 148), 

entendida esta como avaliação negativa do próprio corpo. Assim, apontam uma convergência 

entre fatores biológicos e socioculturais, como determinantes de uma avaliação negativa 

efetuada pelo sujeito, sendo tal convergência ancorada em uma noção naturalizante de período 

crítico.  

     O estudo de Adami et al. (2008), no qual foi utilizada uma escala de silhueta corporal, 

envolveu 242 estudantes, com idade entre 11 e 18 anos, sendo 109 meninos e 133 meninas de 

três escolas públicas de um bairro de Florianópolis – SC. De acordo com os autores, os 

preditores de insatisfação corporal, nas meninas, são a percepção de um excesso de massa 

corporal e a percepção de uma pressão social “para a adequação ao estereótipo de magreza”; 

e, nos meninos, envolvem o “ideal de musculosidade” (p. 143).  Sendo assim, os autores 

concluem que há “uma ênfase sociocultural para que as mulheres tenham que se adequar a um 

ideal de atratividade que está imbricadamente associado à magreza” (p. 144). Diferentemente, 

entre os meninos, os muito magros querem aumentar a massa corporal e os que têm excesso 

de peso querem diminuir. 

     Adami et al. (2008) salientam que a insatisfação corporal pode conduzir o adolescente a 

desenvolver uma relação de dependência com a atividade física, que, nesse caso, funcionaria 

como o meio para buscar o ideal de beleza. Na literatura, a insatisfação corporal tem sido 

associada à etiologia de distúrbios alimentares, à depressão e à tentativa de suicídio.   

 

2.3 Ultrapassagem da modernidade 

 

     Conforme esclarecimentos de Lehmann, Silveira, Afonso e Castro (1999), na sociedade 

industrial, o corpo era utilizado pelos seres humanos como instrumento de trabalho. Mais 

recentemente, na sociedade de consumo, o corpo foi convertido em objeto e inserido numa 

lógica de cuidar para exibir que lhe agregou novos valores. Sendo assim, mais do que 

funcionar como proteção e adorno para o corpo, a roupa se transformou em extensão da pele. 

Entre o usuário, a roupa e o modo de viver passou a existir uma íntima integração, 
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constitutiva de uma exterioridade que funciona como “signo de pertencimento ou de 

exclusão”.  

     Portanto, a cultura do consumo enfatiza a aparência, a imagem e a estética. A estética 

assemelha ou diferencia, aproxima ou afasta, inclui ou exclui pessoas e grupos da participação 

em práticas sociais, operando a partir da posse de bens culturais e da exibição de estilos de 

vida. Nesse sentido, Lehmann et al. (1999) afirmam: 

A valorização do estético coloca em destaque a importância do estilo, incorporando valores da arte no 
cotidiano e nos remetendo a uma nova concepção de “estilo de vida”, dimensão esta que abrange o corpo, a 
escolha das roupas, os esportes e atividades de lazer, enfim referências de gosto e estilo, denotando uma 
expressão e consciência estilizada. (p. 130) 
 

     O jovem vive em sintonia permanente com esses ditames sociais relativos à importância da 

imagem. Orientado por essas diretrizes, ele escolhe roupas e trata seu corpo com uma 

intencionalidade seletiva quanto aos espaços e grupos sociais nos quais pretende ter trânsito 

livre. Ou seja, “o jovem da atualidade não absorve um estilo por tradição, mas faz uma 

escolha de estilos” (Lehmann et al., 1999, p. 132).            

     Essa insatisfação corporal caracterizada por Adami et al. (2008) e a correspondente busca 

do ideal de beleza dizem respeito ao recente prestígio adquirido pela juventude. Isto teria 

acontecido após a década de 1950, segundo Kehl (2004), quando o termo adolescência 

ganhou popularidade e “ser jovem virou slogan, virou clichê publicitário, virou imperativo 

categórico – condição para se pertencer a uma certa elite atualizada e vitoriosa” (p. 92). Antes 

disso, isto é, antes de ser catapultada, pela indústria cultural, à condição de modelo, a 

juventude vivia uma vida obscura, carregada de culpa e obediência, e moldada pelos discursos 

médicos e morais. Na primeira metade do século XX, os homens eram mais valorizados ao 

ingressar no mundo do trabalho, na fase produtiva, e as mulheres eram mais valorizadas ao 

ingressar na fase reprodutiva. 

     Essa associação entre juventude e indústria cultural ou entre juventude e consumo 

possibilitou a emergência de uma cultura adolescente fortemente marcada pela busca do 

prazer e da liberdade. Essa cultura operou mudanças tão intensas que “o adolescente das 

últimas décadas do século XX deixou de ser a criança grande, desajeitada e inibida, de pele 

ruim e hábitos antissociais, para se transformar no modelo de beleza, liberdade e sensualidade 

para todas as outras faixas etárias” (Kehl, 2004, p. 93). 

     Esse momento histórico é sinalizador da ultrapassagem de modelos construídos ao longo 

da modernidade, com amplas e profundas repercussões nas concepções, mentalidades e 

práticas sociais vigentes. A modernidade é compreendida como o período histórico, centrado 

nos séculos XVIII e XIX, caracterizado pela expansão capitalista, pela industrialização e pelas 
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transformações socioculturais disso decorrentes, sendo estas extensivas ao século XX. Dentre 

estas transformações, tornou-se especialmente marcante o processo de racionalização das 

sociedades (Castro, 1999a).  

     No campo científico, a orientação cartesiana levou a produção de conhecimento à 

conformação de um objeto do qual se buscava e se busca salientar as permanências, as 

regularidades, a essência e a universalidade. Consequentemente, recusou-se, desse modo, a 

apreensão das singularidades e provisoriedades. Dir-se-ia que, inevitavelmente, o espírito da 

época adentrou e envolveu também a nascente ciência psicológica. Sobre isto, Castro (1999a) 

afirma:  

Neste sentido, a ciência psicológica que visou sistematizar o desenvolvimento humano enquadra-se no projeto 
moderno, enquanto comprometida com o paradigma da objetividade, da razão científica, da história como 
expressão teleológica do progresso, e da neutralidade. (p. 27) 

 
     Portanto, foi por intermédio do ordenamento positivista que o espírito da época tornou-se 

tangível para a Psicologia. Isto significa que: “Dentro do saber psicológico científico, o 

campo da Psicologia do Desenvolvimento tem se ocupado em descrever e sistematizar as 

mudanças ao longo do tempo biográfico, o chamado “ciclo vital” (Castro, 1999a, p. 28). 

     Ou seja, a vida humana passou a ser compreendida como uma trajetória sequencial, que 

parte do mais simples para o mais complexo, guiada por um crescente aperfeiçoamento de 

caráter universal. Pautadas por essa lógica, as teorias evolucionistas possibilitaram estudos 

comparativos entre os seres humanos e outras espécies, inclusive com o intuito de avaliar o 

papel que a hereditariedade desempenha no processo de desenvolvimento. Nesses estudos, “a 

criança foi tomada como base dos processos evolutivos” (Castro, 1999a, p. 38). 

     Sendo assim, os estudos que abordavam o desenvolvimento humano, numa perspectiva 

psicológica, visavam, inicialmente, mensurar e classificar comportamentos, viabilizando sua 

previsão e controle. Isto resultou na conversão da infância e da adolescência em um longo 

período de preparação para a vida produtiva, isto é, para a idade adulta. Dessa maneira, a 

infância e a adolescência passam a concretizar um percurso desenvolvimental invariável e, 

por conseguinte, previsível, concebido como de necessária preparação. A conclusão de Castro 

(1999a) é que 

O desenvolvimento humano, retratado pela Psicologia do Desenvolvimento, reflete a inexorabilidade da 
história individual enquanto pré-destinada a percorrer um único caminho: o da emancipação, o do 
autocontrole e o da submissão ao bem coletivo. (p. 34) 

 
     Normatizadas e institucionalizadas pelas práticas familiares e escolares que as 

circunscrevem na modernidade, a infância e a adolescência foram transformadas em 

fenômenos naturais. Naturalizada a infância, a criança passou a ser o indivíduo que vai à 
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escola, que brinca, que não tem responsabilidades e cuja vida deve ser cuidadosamente 

separada do cotidiano adulto (Castro, 1999a). Naturalizada a adolescência, o adolescente 

passa a ser o indivíduo que vive uma crise adaptativa, enquanto se prepara para assumir as 

responsabilidades do mundo adulto. 

     Por conseguinte, são as “narrativas totalizadoras e universalizantes” que dominam a cena, 

na modernidade, em se tratando da abordagem psicológica do desenvolvimento humano 

(Castro, 1999a, p. 44). Foi assim mesmo quando o behaviorismo se estabeleceu como pólo 

paradigmático da investigação psicológica, entre os anos 20 e 60 do século passado, 

deslocando a ênfase da hereditariedade para as influências ambientais. Sob a égide 

behaviorista, a aprendizagem tornou-se o fio condutor dos estudos do desenvolvimento, que 

descortinavam a criança como indivíduo passivo, sujeito não mais aos determinismos 

biológicos, mas, aos condicionamentos ambientais.  

     Castro (1999a) situa na década de 1970 o momento em que teria acontecido uma 

transformação radical na representação da infância. Pela nova representação, “de 

incompetente e passiva, a criança passou a ser retratada como competente, e possuidora de 

uma bagagem de disposições e tendências que a colocavam na posição de monitorar o seu 

ambiente e, principalmente, todos aqueles que cuidam dela” (p. 39). 

     A transformação ocorrida nesse momento histórico mantém estreita relação com as 

contribuições teóricas de Vygotsky, que começavam a ganhar corpo na psicologia ocidental, 

e, também, com os aportes piagetianos, por sua grande disseminação na área educacional. 

Referindo-se à questão da autonomia do sujeito na teoria de Vygotsky, La Taille, Dantas e 

Oliveira (1992) afirmam que a cultura é “como um ‘palco de negociações’ em que seus 

membros estão em constante processo de recriação e reinterpretação de informações, 

conceitos e significados” (p. 105). Por sua vez, “cada indivíduo é absolutamente único e, por 

meio de seus processos psicológicos mais sofisticados (que envolvem consciência, vontade e 

intenção), constrói seus significados e recria sua própria cultura” (p. 106).  

     Neste ponto, torna-se oportuno o resgate de uma afirmação de Inhelder e Piaget (1976): 

“[...] entre o sistema nervoso e a sociedade, existe uma atividade individual, isto é, o conjunto 

das experiências e dos exercícios feitos pelo indivíduo para adaptar-se simultaneamente ao 

mundo físico e ao mundo social” (p. 252). Sobre essa questão da atividade e da autonomia do 

sujeito na teoria piagetiana, encontramos em La Taille et al. (1992) o seguinte: “Em resumo, o 

indivíduo, tal como concebido por Piaget, é capaz, graças à razão, (ela mesma por ele 

construída) de se opor à autoridade, seja ela dos pais, das diversas instituições como os 
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partidos, as escolas ou as igrejas” (p. 113). Ao mesmo tempo, esses autores ressaltam que “as 

relações de coerção embotam o desenvolvimento, roubando à criança e ao adulto a 

possibilidade de se emanciparem intelectual, moral e afetivamente” (p. 113). Portanto, desse 

ponto de vista, a atividade e a autonomia do sujeito, criança ou adulto, são afirmadas pela 

democracia, pela liberdade e pela cooperação, e negadas pelo autoritarismo e pelo 

totalitarismo. 

     Essas considerações são importantes porque nos permitem observar que a década de 70 do 

século XX foi marcada, justamente, por movimentos de superação de modelos autoritários, 

iniciados na década precedente em vários países, inclusive no Brasil. Além do mais, esse 

momento histórico representa uma mudança importante na lógica de funcionamento das 

sociedades capitalistas, nas quais a ênfase se desloca da produção para o consumo. Essa nova 

lógica não poderia, evidentemente, prescindir da atividade e da capacidade de escolher dos 

indivíduos (crianças, jovens e adultos) para a constituição de crescentes segmentos 

consumidores.    

     Apesar desse deslocamento da ênfase, o que temos são movimentos contraditórios em que 

a lógica da produção exclui crianças e adolescentes de possíveis protagonismos, tornando-os 

socialmente invisíveis, ao mesmo tempo em que a cultura do consumo lhes proporciona outra 

forma de cidadania, “projetando-os no epicentro das trocas sociais, enquanto dinamizadoras 

dos processos de circulação e consumo de bens e experiências” (Castro, 1999b, p. 70). 

Enquanto um movimento retira, o outro confere visibilidade a crianças e adolescentes. 

Percebamos, porém, que essa visibilidade é conferida apenas àqueles que são aptos 

economicamente a consumir. 

     Essa transformação da lógica cultural dominante, que é compreendida como pós-

modernidade, produz novas condições de subjetivação na contemporaneidade e gera reflexões 

sobre como os paradigmas urdidos durante a modernidade permitem responder às questões 

que emergem na atualidade (Castro, 1999a). Por esse prisma, podemos entender a crítica de 

Ozella (2003a) quando conclama:  

Faz-se necessário abandonar a visão romântica que vem permeando o estudo da adolescência, como uma fase 
caracterizada por comportamentos típicos estereotipados que não correspondem aos fatos e ao adolescente 
concreto com os quais nos deparamos. Se na aparência ele corresponde, isto pode caracterizar uma profecia 
auto-realizadora que leva os jovens a se comportar de determinadas maneiras para se adaptar às expectativas 
colocadas pela sociedade, expectativas estas muitas vezes produzidas e incentivadas pelos próprios 
profissionais de psicologia. (p. 39) 
 

     A partir de um estudo que realizou, juntamente com os seus alunos, na PUC, São Paulo, ao 

final da década de 1990, Ozella (2003a) afirma que a concepção de adolescência entre os 
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psicólogos expressa a visão liberal de homem. Nesta visão moderna, o homem é livre e 

dotado de potencialidades e tendências naturais, às quais se opõe uma sociedade que lhe é 

externa. O fenômeno psicológico é íntimo, interno, da essência do homem, e o mundo externo 

estimula ou dificulta seu desenvolvimento. A saúde psicológica diz respeito a um conjunto de 

condições apresentadas pelo indivíduo, que lhe permitem a adaptação ao seu meio social e 

físico. Portanto, a prática psicológica focaliza as ideias de doença (distúrbio) e de cura. 

     Dentre os estudos a que nos referimos até este ponto, a maioria apresenta características 

que se encaixam nessa visão liberal. Gonçalves (2003) também encontrou algo dessa ordem 

ao analisar as produções da mídia televisiva dirigidas aos jovens. Havia uma repetição de 

temáticas que seriam supostamente do interesse dos adolescentes, tais como virgindade, 

aborto, homossexualidade, drogas, conflito com a autoridade etc. A autora concluiu que as 

concepções eram naturalizantes e universalizantes e que as experiências dos jovens eram 

abordadas sem uma contextualização e sem a necessária consideração de sua historicidade.   

     Entre os estudiosos que focalizam a adolescência adotando uma posição crítica em relação 

ao modelo da modernidade, encontramos Kahhale (2003), que, de modo semelhante ao que 

vimos em Bock (2004), anteriormente, concebe a adolescência como período de latência 

social. Este seria uma produção da sociedade capitalista, com o intuito de preparar 

tecnicamente os jovens para o mercado de trabalho, em função do que teria promovido a 

ampliação do período escolar. Para a autora, a adolescência é um fenômeno típico dos jovens 

das classes altas, onde é entendida como um período propício à experimentação 

descompromissada, em termos emocionais, econômicos e sociais. Este seria, então, o modelo 

dominante de adolescência que, em nossa sociedade, os meios de comunicação se encarregam 

de difundir. Para este modelo convergiriam as identificações daqueles que se encontram na 

mesma idade, em condição social similar e passando por vivências corporais e sociais em 

conformidade. 

     Para Kahhale (2003), essa experimentação descompromissada não é viável entre 

adolescentes das classes populares, pois seu ingresso no mercado de trabalho acontece 

precocemente. Além disso, os riscos da experimentação seriam maiores e apresentariam 

implicações econômicas e afetivas mais complicadas. A perspectiva do ingresso precoce no 

mercado de trabalho nos induz a perceber a adolescência nessas classes populares como algo 

homogêneo, o que não nos parece razoável. Dada a crítica situação de desemprego que grassa 

no país, atingindo especialmente essas classes, soa inverossímil a ideia de que essa inserção 

precoce ocorra de forma ampla. Além do mais, essa ideia contraria aquela que aponta o 
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modelo dominante. Se há um modelo dominante de adolescência, somos obrigados a aceitar a 

existência de outros modelos destituídos deste caráter. Os adolescentes das classes populares 

viveriam uma única adolescência? Quanto aos riscos de experimentação, por que seriam 

maiores e insustentáveis entre os adolescentes pobres? As experimentações seriam as mesmas 

do modelo dominante, sendo realizadas em uma situação desfavorável? Parece haver aqui 

uma incongruente tentativa de generalização que desdiz a noção da pluralidade da 

adolescência que orienta a argumentação da autora. Por serem maiores os riscos, não podemos 

nos precipitar a pensar que isso inviabilizaria essas supostas experimentações. Afinal, os 

adolescentes das classes populares não poderiam ser mais afoitos, já que acostumados com 

uma vida mais dura e desafiadora? 

     Ao mesmo tempo, Kahhale (2003) adverte que a adolescência é um fenômeno típico dos 

jovens das classes altas. Isso significaria a não existência de tal fenômeno nas classes 

populares? Ora, se muitos jovens dessas classes demoram a ingressar no mundo do trabalho, 

em função das questões indicadas anteriormente, presume-se que aí se encontram as 

condições para a existência do período de latência social, ainda que esses jovens não deem 

seguimento aos estudos após a conclusão do curso básico. Deve-se considerar que para essa 

vivência concorrem os vários modelos e significados em circulação no meio social. A 

delimitação de Nascimento (2005) parece mais adequada e precisa, ao afirmar que 

adolescentes pobres “não se enquadram na concepção de adolescência típica” (p. 18). Desse 

modo, fica claro que a adolescência típica é uma concepção baseada no modelo da família 

nuclear burguesa, que não exclui a ocorrência de fenômenos com alguma similitude em outros 

estratos sociais.  

     Sobre essa difusão de modelos e significados de adolescência, Gonçalves (2003) afirma: 

Por exemplo, o predomínio de uma determinada visão de adolescência no meio social implica o predomínio 
de determinados significados sociais relativos a esse campo. E implica também em que o jovem, 
predominantemente, aproprie-se desses significados para representar a sua particular experiência de 
adolescência. (p. 43) 
 

     O trânsito simultâneo de significados dominantes e de significados alternativos de 

adolescência pode resultar, evidentemente, em amálgamas constituídos em contextos 

socioculturais peculiares que configuram experiências adolescentes diferenciadas. Nesse 

processo, há que se considerar a atividade criativa do sujeito, como se depreende da seguinte 

afirmação de Gonçalves (2003): “Na medida em que o jovem se apropria desses significados, 

eles se transformam em mediadores na constituição de sua consciência. É possível supor, 

então, que o jovem terá tais concepções como parte das determinações de sua conduta 

enquanto adolescente” (p. 43). 
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     Ao transformar as concepções de adolescência, e outros conhecimentos coletivos com os 

quais se depare no cotidiano, em constituintes de sua singularidade, os adolescentes 

configuram modos singulares de significar e de se posicionar no mundo, ainda que consoantes 

com suas fontes sociais. É essa compreensão que podemos identificar em Ribeiro (2004), 

embora se refira à existência de apenas um modelo que dita o papel da juventude. Essa 

prescrição delimita um momento da vida em que o indivíduo já saiu da dependência infantil, 

mas não alcançou, ainda, o patamar marcado pelas exigências do casamento, da 

paternidade/maternidade e da produção. Nesse momento, a expectativa social é de que o 

jovem disponha de liberdade para buscar o próprio caminho, podendo, inclusive, contestar o 

estabelecido. Sendo assim, segundo o autor citado, o jovem passa a almejar “o máximo de 

liberdade, com um mínimo de responsabilidade” (p. 26). 

     Embora concordemos com a última afirmação de Ribeiro (2004), devemos ponderar que a 

expectativa social define espaços tipificadores do jovem, nos quais, como parte da preparação 

para a vida adulta, imputa-lhe responsabilidades. Isso ocorre na escola, de modo mais 

frequente, talvez, mas, também, pode ocorrer na família, como assinalam Toneli et al.(2003), 

citadas anteriormente, referindo-se ao compartilhamento de tarefas domésticas.  

     Entretanto, Ribeiro (2004) chama a atenção para a quebra, na atualidade, da linearidade da 

vida construída na modernidade. Para ele, a sequência que parte da infância, passa pela 

juventude, pela idade adulta e pela maturidade, para chegar à velhice, assume hoje novas 

configurações: “Ora, essas posições deixam de estar equacionadas ao longo de uma sequência 

sem volta. Continuam tendo sentido, mas não mais como datas, e sim como posições, que 

podemos saltar, repetir ou reciclar” (p. 27). Madeira (2006) também toca este ponto e situa 

nos anos 1970 o momento até quando predominou essa previsibilidade garantida pela 

compreensão sequencial dos estágios da vida. Segundo esta autora, foi a partir dos anos 1980 

que as fronteiras entre os estágios começaram a perder a nitidez, ao mesmo tempo em que os 

comportamentos não convencionais tornaram-se cada vez mais socialmente aceitáveis.  

     A focalização dessas possibilidades permite a compreensão da emergência da juventude 

como ideal social, como o próprio Ribeiro (2004) põe em pauta: 

[...] a juventude atualmente constitui um certo ideal social, que talvez jamais termine. A ideia de liberdade 
pessoal, em nossa sociedade, está cada vez mais marcada por valores que associamos à mocidade. O corpo 
bem cuidado, a saúde, a liberdade até mesmo de desfazer relacionamentos, a possibilidade de sucessivos 
recomeços afetivos e profissionais: tudo isso tem a ver com uma conversão do humano em jovem. (p. 26)             
 

     Para Kehl (2004), a eleição da juventude como ideal social é problemática para os próprios 

jovens, porque os deixa sem referências para pensar sobre e se dirigir ao futuro. Com certo 
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exagero, ela questiona: “Como ingressar no mundo adulto onde nenhum adulto quer viver? O 

que os espera, então?” (p. 97). A autora argumenta que, diante das novas gerações, cabe ao 

adulto funcionar como representante da lei. Em não acontecendo isso, abre-se a possibilidade 

de que o adolescente se ponha à margem da lei ou se torne “sem lei”. 

     Assim, fica claro que as condições de existência do adolescente podem ser mais ou menos 

adversas, dependendo de sua posição socioeconômica, em se tratando das tarefas com as quais 

se depara enquanto procura seu lugar no mundo. Nesse sentido, Becker (1994) afirma: “É 

nesse mundo em crise e mutação, onde novos valores convivem com valores arcaicos e 

ultrapassados, é nesse mundo confuso e contraditório que o adolescente de hoje deve achar 

sua identidade e seu papel” (p. 66). 

     Ao situar o desenvolvimento dos jovens no cenário das desigualdades sociais, Pochmann 

(2004) afirma: “O modo de ser jovem difere muito, principalmente quando há diferenças 

significativas entre estratos de renda no conjunto da população” (p. 231). A preocupação deste 

autor está centrada especialmente na inserção precoce dos jovens pobres no mundo laboral. 

Ele a considera uma condenação, não apenas por ser precoce, mas por ser uma das poucas 

vias de mobilidade social e, também, porque o jovem pobre chega a esse ponto em condições 

acentuadamente desvantajosas. Essa desvantagem, que é relacionada principalmente à baixa 

escolaridade, reserva apenas funções subalternas a esses jovens. 

     A esse respeito, Frigotto (2004) declara enfaticamente que “a questão central não é de 

caráter individual nem primeiramente de gênero, de cor ou de raça, mas de classe social” (p. 

193). Para este autor, é a origem social do jovem que determina, primeiro, se ele terá ou não 

acesso à escola; segundo, a qualidade dessa escola; e, terceiro, a duração de seu processo de 

escolarização. Por último, mas não menos importante, há a necessidade de considerar que a 

inserção do jovem pobre no mundo do trabalho pode ocorrer pelo emprego formal ou pelo 

trabalho informal e suas precariedades. 

     Algumas questões implicadas nessa problemática educacional são apontados por 

Abramovay, Castro, Pinheiro, Lima e Martinelli (2002). Estes autores apresentam a seguinte 

distinção: 

[...] é uma característica própria da educação a segmentação dos estudantes segundo seu nível de renda, ou 
seja, as crianças e jovens de famílias com rendas superiores usualmente estudam na rede particular que 
oferece uma melhor infra-estrutura e qualidade de ensino. Já as famílias mais pobres só podem ter acesso a 
estabelecimentos públicos, onde, em alguns casos, é evidente a precariedade das instalações e a deterioração 
acadêmica. (p. 38) 

              
     Nesse sentido, segundo Costa (2004), parte significativa dos estudantes das redes públicas, 

por viverem condições socioeconômicas da juventude popular urbana, estão ameaçados de 
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exclusão social. Para este autor, os jovens ameaçados de exclusão e aqueles socialmente 

incluídos estabelecem relações diferenciadas com a família, a escola e o trabalho, durante a 

travessia entre a infância e a idade adulta. Enquanto para os jovens socialmente incluídos a 

família proporciona suporte e funciona como rede de proteção, para os jovens ameaçados de 

exclusão a família apresenta demanda de ajuda para superar as dificuldades ligadas à 

sobrevivência. Se, para os jovens socialmente incluídos, a escola reivindica a centralidade de 

sua vida, para os jovens ameaçados de exclusão a escola, quando não é ausente, é uma 

experiência secundária. Enquanto para os jovens socialmente incluídos o trabalho integra seu 

projeto de vida, em momento posterior à sua formação profissional, para os jovens ameaçados 

de exclusão o trabalho já é o centro de sua vida, presentificado pela inadiável necessidade de 

sobrevivência. 

     Para os jovens ameaçados de exclusão, surge um elemento complicador, que abordamos 

agora, brevemente, para concluir o presente capítulo. Trata-se da violência. Para Fernandes 

(2004), a violência é particularmente acentuada entre os jovens, ainda que não ocorra somente 

entre eles. Este autor relaciona a violência entre os jovens à liberdade e à pobreza. Porque a 

adolescência e a juventude constituem um período da vida mais expansivo, em termos de 

vivência da liberdade, implicam também maiores riscos. Sendo assim, há uma 

proporcionalidade entre liberdade e risco. Além disso, o autor considera que a violência atinge 

gravemente crianças e jovens pobres e que, dentre eles, de modo especial, aqueles que estão 

fora da escola são mais expostos aos riscos. Dessa forma, o autor situa a escola como fator de 

proteção e prevenção, para crianças e jovens pobres, em relação aos riscos da violência. 

     Abramovay et al. (2002) esclarecem que a violência não se restringe a estratos sociais, 

econômicos, raciais ou geográficos. Ainda assim, os autores assinalam que há evidências a 

posicionar os jovens do sexo masculino entre os mais atingidos. E apresentam como 

explicação a noção de vulnerabilidade social. A vulnerabilidade social é entendida aqui como 

“o resultado negativo da relação entre a disponibilidade dos recursos materiais ou simbólicos 

dos atores, sejam eles indivíduos ou grupos, e o acesso à estrutura de oportunidades sociais, 

econômicas, culturais que proveem do Estado, do mercado e da sociedade” (p. 29). Para os 

autores, essa situação é caracterizada socialmente “por uma elevada propensão à mobilidade 

descendente desses atores”, ou seja, pela ameaça de exclusão, e, subjetivamente, por 

“sentimentos de insegurança e de incerteza” (p. 30). 

     No próximo capítulo, voltar-nos-emos para a questão dos direitos dos adolescentes, 

situando-a em relação aos valores, às políticas públicas e ao desenvolvimento da cidadania. 
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3 VALORES, DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Existe um problema capital, sempre ignorado, que é o da 
necessidade de promover o conhecimento capaz de apreender 
problemas globais e fundamentais para neles inserir os 
conhecimentos parciais e locais. 

                                                                           Edgar Morin                                                                                    
 

     Castro (1999c) nos assevera que  

Cada vez mais a escola deixa de ocupar o lugar, no imaginário social das crianças, através do qual se poderá 
assegurar o lugar ao sol no mundo do trabalho (definição esta que vigora para os atores sociais adultos); para 
ser redefinida, pelos atores sociais crianças, como “o lugar de encontrar os amigos”. (p. 197) 

 
     A leitura desta afirmação nos permite realçar alguns pontos que poderão desencadear uma 

reflexão mais ampla. Antes de tudo, há a constatação de que as crianças da atualidade são 

diferentes daquelas de um passado não muito distante. Das transformações das crianças faz 

parte um modo distinto de significar a escola. Esse novo significado de escola retira os 

adultos da posição de modelos identificatórios preferenciais das crianças para pôr em seu 

lugar outras crianças. Além disso, elas deixam, aparentemente, de valorizar o direito ao 

trabalho (ainda que apenas projeto) para valorizar aristotelicamente a amizade (pois que 

vivência presente). Entretanto, se atentarmos para o fato de que a amizade se faz na vivência 

em comum, no cotidiano, notaremos que essa vivência nos remete hoje a outro direito: o 

direito à convivência comunitária. E, assim, concluiremos que os valores mudam, para cada 

sujeito, ao longo de sua vida, e, para cada cultura, de geração a geração. Concluiremos, 

também, que os direitos, assim como os demais valores, são construções sociais e históricas. 

 

3.1 Os valores morais 

 

     Para Höffe (2004), “ao passo que todas as culturas atribuem especial valor ao direito e à 

justiça, Aristóteles dá mais peso quantitativo e qualitativo a outro valor: a amizade (philia)” 

(p. 466).  Porém, o autor esclarece que, em Aristóteles, a amizade não tem o sentido utilitário 

de possibilitar a burla da lei ou favorecer amigos e compadres, conforme situamos mais 

adiante, ao focalizarmos a análise de DaMatta (1991) acerca da sociedade brasileira. Para o 

referido filósofo, “o direito continua sendo a gramática do social e a justiça sua equivalente 

pessoal” (Höffe, 2004, p. 466), mas o direito e a justiça são insuficientes para a constituição 

da comunidade. Mais importante ainda é que as pessoas não se sintam estranhas, se 
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interessem e se preocupem umas com as outras. Assim, a amizade viabiliza a emergência de 

outro valor: a paz ou a harmonia. 

     Uma visão oposta a essa de Aristóteles é apresentada por Kant, que, em relação aos 

valores, atribui destaque especial ao direito. Ao configurar os três aspectos centrais da 

sociedade moderna, este filósofo indica a submissão do direito à justiça, que, por sua vez, 

“está baseada numa elevada forma de reciprocidade e igualdade, ou seja, no princípio de que 

todas as pessoas têm direitos iguais e são portadoras daquele valor absoluto que se chama 

dignidade humana” (Höffe, 2004, p. 467). Enquanto Aristóteles se perguntava o que é que 

mantém a sociedade coesa, Kant se pergunta “como a sociedade protege o valor de cada um” 

(Höffe, 2004, p. 467). 

     De acordo com Höffe (2004), o termo valor não é conhecido na ética filosófica clássica ou 

na filosofia moral. Em seu lugar aparecem as noções de Virtude e de Bem. O termo valor 

surge a partir da teoria econômica e, na ética, “passa a significar o modelo de orientação ou 

aquelas representações orientadoras de nossas ações” (p. 469). Para Goergen (2005), o termo 

valor é polissêmico. Usado desde a Antiguidade “para designar a utilidade ou o preço de bens 

materiais ou o mérito de pessoas” (p. 986), ganha uso filosófico apenas “quando o seu 

significado é generalizado para qualquer objeto de preferência ou de escolha” (p. 986). 

     Ao buscar a definição do termo valor, encontramos em Goergen (2005) o ponto de vista de 

Kant, para quem “o valor é o dever ser de uma norma (portanto, um a priori) que pode não ter 

realização prática, mas que atribui verdade, bondade e beleza às coisas julgáveis” (p. 987). O 

valor resulta de um julgamento, de um juízo, e se antecipa à norma. Mas o autor assinala que 

foi a partir de Nietzsche que o termo valor assumiu os contornos da modernidade. Este 

filósofo pretendeu substituir os valores tradicionais da moral cristã, baseados na renúncia e no 

ascetismo, por “valores vitais que nascem da afirmação da vida e da aceitação dionisíaca” (p. 

988). 

     Posteriormente, os valores passaram a ser compreendidos em sua historicidade. Goergen 

(2005) atribui a Wilhelm Dilthey a noção de que “é a própria história que institui e determina 

os valores, os ideais, a finalidade conforme se estabelecem os significados dos homens e dos 

acontecimentos”. Desse modo, os valores são relativizados: “só existem aqueles que os 

homens reconhecem em determinadas circunstâncias” (p. 989). 

     Considerando a ambiguidade do conceito de valor, sua variação ao longo do tempo e a 

falta de unanimidade entre os autores, Goergen (2005) identifica duas vertentes teóricas que 

tornam saliente a relação entre moral e educação: a vertente individualista e a vertente social. 
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Na vertente individualista, a figura de Sócrates é exponencial. Para Sócrates, a ideia de 

virtude se encontra no interior do indivíduo e, portanto, não pode ser ensinada através de 

fórmulas ou modelos teóricos. Pode agir com responsabilidade, ou seja, com competência 

moral, aquele que aprende a conduzir seu agir conforme a ideia de Bem. E isto só pode ser 

alcançado através de um processo reflexivo pessoal e autônomo. Esse modelo socrático passa 

por Agostinho, Tomás de Aquino, e chega à modernidade através de Rousseau, Kant, 

Kierkegaard e Nietzsche.  

     Rousseau, por exemplo, considera que a educação não deve interferir no “desenvolvimento 

natural da criança”. Seguindo essa lógica, a proposição de Kant é de que “o homem é um ser 

inacabado que tem em si uma disposição para o bem que precisa ser desenvolvida”, evitando-

se o mal por meio de uma educação pautada em regras morais. Para Nietzsche, “o verdadeiro 

sentido do homem, o sentido da terra, encontra-se nele mesmo, encontra-se no caminho em 

direção ao super-homem” (Goergen, 2005, p. 991). 

     Na vertente social, é Durkheim quem se destaca, apresentando “uma concepção moral 

caracterizada pela imposição, sem espaço para a autonomia e a responsabilidade do sujeito” 

(Goergen, 2005, p. 995). Para Durkheim, as normas morais são constituídas coletivamente e 

impostas aos indivíduos, sendo que estes não exercem influência sobre elas. Esta orientação 

gerou um modelo de educação, calcado no disciplinamento, que vigorou durante muito tempo 

no âmbito religioso, mas que assumiu depois características laicas (Goergen, 2005). 

     Segundo Goergen (2005), para os autores pós-modernos, vivemos a era do pós-dever ou da 

pós-moralidade. Esta era seria caracterizada pela busca da superação dos controles, regras e 

mandamentos superiores, em vários setores. Ou seja, compreende-se que a lógica 

contemporânea gira em torno do individualismo. Entretanto, essa visão comporta dois tipos de 

individualismo: um que seria responsável, orientado por regras e pela equidade, e outro que 

seria irresponsável, baseado na noção do “cada um por si”. 

     Para Bruner (1997), os valores são fundamentos culturais “que geram distintos estilos de 

vida, com correspondentes concepções de realidade” (p. 35). Entretanto, os valores não são 

criados por indivíduos isolados nem são produzidos a cada situação. São produções coletivas, 

conhecimentos compartilhados, expressões da relação que os indivíduos estabelecem com 

uma comunidade cultural. Ao mesmo tempo em que situam a pessoa na cultura, os valores se 

integram à sua subjetividade. Desse modo, o autor considera que os valores embasam os 

estilos de vida: “os valores são inerentes a compromissos assumidos com “estilos de vida”, e 

os estilos de vida, em sua complexa interação, constituem uma cultura” (p. 34). Portanto, os 
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valores funcionam como base para as ações peculiares ao estilo de vida e, também, para 

possíveis negociações. Além disso, ao dimensionar a pluralidade e o dinamismo da vida 

contemporânea, o referido autor aponta os consequentes conflitos de valores.   

     As questões discutidas até este ponto nos guiam a duas outras que são fundamentais e 

indissociáveis, em se tratando da emergência e da manutenção dos valores: a educação moral 

e, por conseguinte, a formação moral. Como Goergen (2005) assinala, “a formação moral é 

um processo complexo que abriga diversos aspectos, desde a incorporação das convenções 

sociais até a formação da consciência moral autônoma”. A educação moral, por conseguinte, 

“é um processo de construção sociocultural da personalidade ou do sujeito moral” (p. 1005). 

     Em se tratando do desenvolvimento do sujeito moral, Jean Piaget tem sido uma referência 

incontornável. Para este autor, o respeito unilateral é a base dos primeiros sentimentos morais, 

que surgem após o período de anomia que caracteriza os dois primeiros anos de vida da 

criança. O que ele considera respeito unilateral é um misto de afeição e temor, presente numa 

relação assimétrica, como aquela entre a criança e seus pais. Esses sentimentos são intuitivos, 

espontâneos, no sentido de que são compatíveis com o pensamento mágico que caracteriza a 

primeira infância e que permite à criança tomar os pais na consideração de seres super 

especiais, portadores de verdades eternas (Piaget, 1999). 

     Portanto, a moralidade da criança é edificada sobre a obediência e o seu critério do bem é, 

antes de tudo, a vontade dos pais, que possibilita a emergência das primeiras regras. Sobre 

isto, Piaget (1998) afirma: “Então, os valores morais assim concebidos são valores 

normativos, no sentido que não são mais determinados por simples regulações espontâneas 

como as simpatias ou antipatias, mas graças ao respeito, por regras propriamente ditas” (p. 

39).  

     A moral da primeira infância, isto é, que se desenvolve entre os dois e os sete anos de 

idade, é uma moral heterônoma, pois que dependente de uma vontade exterior. Essa moral é o 

fundamento para o desenvolvimento de outra, bastante distinta, ao longo da segunda infância 

(entre os sete e os doze anos de idade): a moral autônoma. O respeito unilateral origina o 

respeito mútuo, que constituirá sua forma limite. Nas palavras de Piaget (1998): 

Pode-se dizer, então, que o respeito mútuo, que se diferencia gradualmente do respeito unilateral, conduz a 
uma organização nova dos valores morais. Sua principal característica consiste em que implica uma 
autonomia relativa da consciência moral dos indivíduos, podendo-se, deste ponto de vista, considerar esta 
moral de cooperação como forma de equilíbrio superior à moral da simples submissão. (p. 55) 
 

     O respeito mútuo se apresenta nas relações baseadas na afeição, na estima e na 

colaboração, desde que excluída a autoridade. O respeito mútuo implica sentimentos morais 

diferentes daqueles envolvidos na moral heterônoma. De modo especial, por sua importância, 
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deve-se ressaltar o sentimento de justiça. Outra peculiaridade relevante da moralidade da 

segunda infância é seu funcionamento lógico. Piaget (1998) se refere a isto da seguinte forma: 

“a organização dos valores que caracteriza a segunda infância é comparável à própria lógica; 

é uma lógica de valores ou ações entre os indivíduos, do mesmo modo que a lógica é uma 

espécie de moral do pensamento” (p. 55). 

     No entendimento de Piaget (1999), a censura e o castigo são os meios através dos quais se 

podem impor regras a um indivíduo. Entretanto, em se tratando das regras da cooperação e do 

respeito mútuo, a infração tem como consequência “a supressão momentânea dos laços de 

solidariedade” (p. 8). Em síntese, o respeito unilateral, que se desenvolve numa relação de 

coação moral, conduz ao sentimento de dever, enquanto “a moral resultante do respeito mútuo 

e das relações de cooperação pode caracterizar-se por um sentimento diferente, o sentimento 

do bem, mais interior à consciência e, então, o ideal da reciprocidade tende a tornar-se 

inteiramente autônomo” (p. 5).   

     Em Menin (1999), encontramos referência ao trabalho de Kohlberg, que deu seguimento 

aos estudos de Piaget e descobriu seis estágios do julgamento moral, agrupando-os em três 

níveis. O primeiro nível seria o pré-moral ou pré-convencional, em torno dos 10 anos de 

idade. Nesse nível, a decisão do que é certo é baseada somente nos interesses próprios, do 

indivíduo (estágio 1), ou visa evitar punições (estágio 2). O segundo nível seria o 

convencional. Neste, a decisão do que é certo ou errado é baseada nas convenções sociais 

ligadas a pessoas importantes (autoridades), de modo a corresponder às expectativas delas 

(estágio 3, estágio do “bom menino”), e a pessoa não concorda em burlar nenhuma lei, regra 

ou norma social (estágio 4, estágio “da lei e da ordem”). O terceiro nível seria o pós-

convencional. Neste, as pessoas consideram correto aquilo que constituiu um contrato ou 

acordo coletivo (estágio 5, estágio do “contrato social”) ou, então, ocorre um julgamento 

propriamente moral e autônomo, orientado pelos princípios de justiça, igualdade, liberdade e 

dignidade de todo e qualquer ser humano (estágio 6, estágio “dos princípios éticos”). 

     Os estágios e níveis configurados por Kohlberg não nos parecem estanques, no sentido de 

que, uma vez atingido o subsequente, o antecede seja superado. Parece mais plausível que 

essas dinâmicas ou lógicas morais, sendo atingidas, coexistam, constituindo configurações 

diversas, em cada momento histórico vivido pelo sujeito. Ou seja, é possível que, em 

determinada circunstância, o sujeito aja de acordo com uma delas e, em outra circunstância, 

aja de acordo com outra ou, ainda, articulando algumas delas. 
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     Segundo Neff e Helwig (2002), psicólogos culturais propõem que as orientações morais 

são culturalmente determinadas. Indivíduos de culturas ocidentais são individualistas, com 

orientação moral à autonomia, aos direitos e à justiça. Diferentemente, indivíduos de culturas 

não ocidentais aderem a uma moralidade coletivista, orientada à autoridade, ao dever social e 

à responsabilidade interpessoal. Nesta perspectiva, diferentes orientações morais têm origem 

em diferentes sensos de si mesmo (self). Os ocidentais têm um senso de self independente 

conceituado como separado dos outros, a guiar para uma moral individualista, centrada nos 

direitos, na justiça e na autonomia pessoal. Enquanto os não ocidentais têm um senso de self 

interdependente conceituado na relação com os outros, a guiar para uma moral coletivista, 

focada na tradição, no dever e na autoridade. Considera-se que as crianças adotam sua 

conceituação de self e uma visão moral do mundo a partir de sua participação na cultura, que 

é definida como um sistema de significados compartilhados. 

     Em contraste com as tradicionais teorias de estágios do desenvolvimento cognitivo e 

também com as perspectivas da psicologia cultural, Neff e Helwig (2002) apresentam o 

modelo construtivista do desenvolvimento social, proposto por Turiel e colegas, que rejeita a 

ideia de orientações globais para um tipo ou outro de raciocínio – se estas orientações são 

vistas a emergir ao longo do desenvolvimento dos indivíduos ou diferentemente através das 

culturas. Nesta perspectiva, conhecida como “abordagem do domínio”, há a visão de que as 

crianças desenvolvem múltiplas formas de raciocínio social que simultaneamente dizem 

respeito aos direitos, à justiça, à tradição e à autoridade. Porque as crianças encontram 

distintos tipos de fenômenos em um mundo multifacetado, elas desenvolvem complexas e 

heterogêneas orientações sociais, organizadas em sistemas de conhecimento separados, 

conhecidos como domínios. Os domínios do raciocínio social que têm sido mais investigados 

são os domínios moral, convencional e pessoal. O raciocínio moral é baseado em questões 

ligadas à justiça, ao bem-estar e aos direitos; o raciocínio convencional é baseado em questões 

ligadas às regras, à autoridade e às tradições; e o raciocínio de escolha pessoal é baseado em 

questões ligadas à autonomia e à prerrogativa pessoal.  

     Neste modelo construtivista, os indivíduos não têm uma tendência central a enfatizar um 

modo de raciocínio social em detrimento de outro. Ao invés disso, a ênfase dada às diferentes 

questões sociais depende de vários fatores, tais como diferentes aspectos da situação sob 

consideração, o modo pelo qual é interpretada ou o modo como as múltiplas e, às vezes, 

conflitantes questões são equacionadas. Diferentemente daqueles que propõem uma teoria da 

“comunicação social” do desenvolvimento, na qual as crianças são socializadas gradualmente 
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para as visões de mundo dominantes da cultura adulta, este modelo defende que o 

desenvolvimento emerge da interação do indivíduo com o ambiente social. Argumenta-se que 

crianças e adultos interpretam suas experiências e refletem sobre elas, de modo que, enquanto 

algumas normas sociais são aceitas, outras são questionadas e, até mesmo, rejeitadas. A 

postura ativa dos indivíduos em relação ao seu ambiente resulta tanto no compartilhamento 

quanto no não compartilhamento de aspectos da cultura. Assim, conflitos no interior das 

culturas e na dimensão individual – em termos de manutenção de múltiplas e, frequentemente, 

contraditórias visões de mundo – são tidos como normativos ou comuns (Neff & Helwig, 

2002). 

     Conflitos e contestação de significados podem ter origem no pensamento sobre os arranjos 

sociais hierárquicos, em que a consideração moral dos direitos e do tratamento justo relativa 

àqueles em posições subordinadas pode chocar-se com as considerações convencionais que 

sustentam a autoridade daqueles que se encontram em posições dominantes. Além do mais, 

pessoas e grupos em posições de mais ou menos poder, influência e status são passíveis de 

discordância sobre a justiça das estruturas sociais vigentes e sobre a legitimidade dos 

comandos das autoridades. Outra fonte de conflitos nas culturas pode ser o significado 

particular e a importância que os indivíduos atribuem às situações, que têm sido referidas 

como suposições informativas. Essas suposições integram o conhecimento sobre a natureza da 

realidade que podem ser utilizadas na aplicação dos julgamentos morais. Esse conhecimento 

pode ser do tipo relações de causa e efeito, pressuposições psicológicas ou biológicas, ou 

crenças metafísicas e existenciais. Por exemplo, as pessoas que divergem em suas visões 

sobre o aborto e o direito à vida não divergem em seus julgamentos sobre o valor da vida. 

Antes, elas produzem diferentes suposições sobre quando a vida começa.         

     Höffe (2004) também situa os valores em três níveis distintos. No primeiro nível, estão os 

valores instrumentais ou funcionais. Estes valores não têm valor em si, dependem de sua 

função, do para quê. Como exemplos, temos a pontualidade, a concentração, a obediência etc. 

No segundo nível, estão os valores pragmáticos, a serviço da sobrevivência ou do bem-estar, 

tais como prudência, garantias legais etc. No terceiro nível se encontram os valores básicos, 

que, como fundamentos de todos os outros, são válidos para toda a humanidade. Estes são os 

valores morais, que “exigem ações que não são boas e corretas em função de algo externo, 

mas por si mesmas” (p. 470). Nesta categoria estão inseridos os direitos humanos. 
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3.2 Os direitos humanos 

 

     Benevides (2004) explicita com clareza o que são os direitos humanos:  

Direitos humanos são aqueles comuns a todos sem distinção alguma de etnia, nacionalidade, sexo, classe 
social, nível de instrução, religião, opinião política, orientação sexual e julgamento moral. Decorrem do 
reconhecimento da dignidade intrínseca a todo ser humano. (p. 37) 

 
     Como assinala Queiroz (2004), os direitos humanos são direitos fundamentais à dignidade 

do ser humano e sua violação sempre comprometerá algum princípio ético. Além disso, são 

direitos referidos à totalidade dos seres humanos, pelo simples fato de serem humanos.  

     Por conseguinte, os direitos humanos são naturais e universais. São universais porque são 

comuns a todos os seres humanos. E são naturais porque esses direitos não têm mais uma 

origem divina, transcendente, pois que sua origem agora é o próprio ser humano. Sendo 

assim, os direitos humanos “existem antes e acima de qualquer lei, e não precisam estar 

legalmente explicitados para ser evocados” (Benevides, 2004, p. 37). Entretanto, podemos 

pensar que isso apenas se torna efetivo mediante o reconhecimento da dignidade de todo ser 

humano e que esse reconhecimento ainda se encontra distante da universalidade.  

     Segundo Benevides (2004), direitos humanos e direitos de cidadania são diferentes. 

Enquanto os direitos humanos são naturais e universais, 

Direitos da cidadania decorrem da ordem jurídico-política de um Estado, no qual uma constituição estabelece 
os controles sobre os poderes e define quem é cidadão, que direitos e deveres ele terá em razão de uma série 
de variáveis tais como idade, estado civil, condição de sanidade física e mental, fato de estar ou não em 
dívida com a justiça. (p. 38) 

 
     Desse modo, ao mesmo tempo em que todos são titulares plenos dos direitos humanos, 

muitos têm direitos de cidadania limitados. É o que acontece com os jovens, por exemplo. O 

início da titularidade de alguns direitos – como direitos políticos ou direitos relativos a 

casamento, abertura de negócios, assunção de cargos públicos, prestação de contas à Justiça 

etc. – é definido pela idade.  

     De uma forma ou de outra, quando se pensa sobre a infância ou sobre a adolescência, não 

se o faz a não ser relacionando-as ao exercício de direitos e à formação do cidadão. Quando 

pensamos em políticas públicas orientadas à infância e à adolescência, pensamos, 

principalmente, em termos relacionados à saúde, à educação, ao esporte, à arte, à segurança, 

ao trabalho etc. Ou seja, articulamos essa noção de políticas públicas ao atendimento de 

direitos sociais.  

     Isso ocorre também entre os próprios jovens. É o que mostra uma pesquisa nacional 

realizada em 2003 por Guimarães (2006). A autora relata que, quando solicitados a dizer que 
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ideias a palavra cidadania lhes evocava, um grupo significativo de jovens (21%) fez 

referência aos direitos sociais, destacando-se, dentre esses, o direito ao trabalho, o direito ao 

emprego e o direito a ter uma profissão (com 11% das respostas). 

     Quando falamos de direitos sociais, destacamos uma das dimensões da cidadania. Marshall 

(1967) atribuiu três dimensões à cidadania: a dimensão civil, a dimensão política e a dimensão 

social. A dimensão civil diz respeito aos direitos de liberdade: liberdade de expressão, de 

associação, de buscar informação, de ir e vir etc. A dimensão política é referente ao direito de 

participar do poder da autoridade política, na condição de eleitor ou de eleito. E os direitos 

sociais são aqueles já citados. 

     Ao longo deste capítulo, buscaremos explicitar a compreensão de que as políticas públicas 

voltadas para crianças e adolescentes, no Brasil, insistem historicamente em mantê-los na 

condição de objetos. Essa compreensão nos conduz a ponderar que sua constituição como 

sujeitos de direitos só será plenamente efetiva quando seus direitos de liberdade se articularem 

aos direitos políticos, compreendidos estes como participação social, de modo tal que os 

coloquem na condição de protagonistas, cujas vozes sejam escutadas e consideradas 

imprescindíveis para o planejamento de políticas públicas que os impliquem direta ou 

indiretamente. A propósito, resgatamos o que Abramovay et al. (2002) afirmam acerca da 

possibilidade de superação da vulnerabilidade social de jovens brasileiros: “Experiências que 

priorizam a participação dos jovens como protagonistas do seu processo de desenvolvimento 

vêm demonstrando ser alternativas eficientes para superar a vulnerabilidade desses atores, 

tirando-os do ambiente de incerteza e insegurança” (p. 14). 

     Seguindo esta direção, Castro (2008) questiona a compreensão de participação política 

como algo que se efetiva somente através de mecanismos instituídos, tais como organizações 

partidárias e parapartidárias (estudantis, sindicais etc.) ou através do exercício do voto nas 

eleições. Por considerar que “a responsabilização frente ao destino comum” vai além desses 

mecanismos, a autora propõe a noção de “participação como uma demanda subjetiva” (p. 

254). Ela argumenta que “as experiências de participação política podem ser “reais” ao longo 

da infância e da adolescência, na medida em que esses sujeitos participam de situações de 

construção de espaços comuns de negociação e de luta” (p. 254). 

     A contribuir com isto está o fato de que os espaços públicos tradicionais, tidos como locais 

das decisões para a coletividade como um todo, perdem gradualmente sua centralidade para 

múltiplos espaços sociais nos quais decisões políticas importantes para o cotidiano das 

pessoas podem ser tomadas e cujo alcance, menos pretensioso, é atinente a segmentos 
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particulares da sociedade pós-moderna. Ou seja, o que está em pauta é “um processo 

crescente de politização da vida social” (Castro, 2008, p. 266). Sendo assim, a referida 

“demanda subjetiva” diz respeito ao “reposicionamento que os indivíduos fazem frente à 

sociedade mais ampla, expresso pela maneira como cada um busca vincular-se à coletividade 

e lançar-se em espaços de discurso e de ação no intuito de afirmarem-se como seus membros” 

(Castro, 2008, p. 254). 

     Para Bobbio (1992), os direitos de liberdade e os direitos sociais realizam percursos 

distintos, em relação ao Estado. Isto é, quanto menos o Estado interfere, mais o cidadão pode 

exercitar seus direitos de liberdade. Ao contrário, os direitos sociais dependem da ingerência 

do Estado para sua efetivação. Porém, em relação a estes últimos direitos, há uma 

peculiaridade que precisa ser observada. Quem precisa desses direitos, ou melhor, quem 

precisa da ingerência do Estado para ter acesso a bens e serviços concernentes à saúde, 

educação etc., são somente os membros da classe trabalhadora. Assim podemos compreender 

a afirmação de Singer (2003) de que nem todos os cidadãos são sujeitos dos direitos sociais.            

     Orientando-nos pelas indicações de Singer (2003), visualizamos as sociedades capitalistas 

contemporâneas, e assim também a sociedade brasileira, divididas em duas grandes e 

heterogêneas classes. Uma classe constituída por proprietários ou capitalistas, que são pessoas 

que não precisam exercer atividade remunerada, pois seus recursos econômicos são 

suficientes para garantir sua sobrevivência e a satisfação de suas necessidades. A outra classe 

é composta por trabalhadores, cujos salários e/ou recursos econômicos constituem gradações 

diversas, caracterizando desde o desempregado ao assalariado que tem negócio próprio ou que 

possui propriedades que lhe permitiriam viver sem salário.   

     Embora essa visão simplifique excessivamente uma organização social que é concebida 

contemporaneamente como sendo essencialmente complexa, através dela podemos perceber, 

com relativa clareza, que há os segmentos mais pobres da sociedade, que mais necessitam de 

políticas públicas para o atendimento de seus direitos sociais, e há segmentos mais 

favorecidos, economicamente, que menos precisam desse tipo de interferência do Estado. 

     Mas, o que são os direitos? Como eles se constituíram historicamente? Bobbio (1992) 

escreveu que direito "é um termo da linguagem normativa, ou seja, de uma linguagem na qual 

se fala de normas e sobre normas" (p.79). A palavra "direito" é atribuída às exigências ou 

pretensões que podem ser satisfeitas porque são protegidas. Ainda segundo este autor, a cada 

direito corresponde uma obrigação. Direito e dever são como as duas faces de uma mesma 

moeda. Apesar disso, ele considera que a figura do dever precede historicamente a figura do 
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direito. No início, as regras são impositivas e intentam moldar os comportamentos às 

expectativas, “recorrendo a sanções celestes ou terrenas” (p. 55). Alguns dos exemplos são os 

Dez Mandamentos, o Código de Hamurabi e a Lei das Doze Tábuas. Assim, o mundo moral 

surge com a elaboração de mandamentos, de proibições, de restrições à liberdade. Isto é, o 

dever tem precedência sobre o direito, ainda que sejam ambos indissociáveis. 

     A reversão dessa primazia, ou seja, a precedência do direito sobre o dever ocorre na 

emergência da concepção individualista. Nesse caso, em relação ao Estado, o indivíduo vem 

primeiro. As necessidades do indivíduo, bem como sua felicidade, devem ser priorizadas. Isso 

significa dizer que “o individualismo é a base filosófica da democracia” (Bobbio, 1992, p. 

61). 

     Os direitos podem ser compreendidos como princípios norteadores da organização social 

que, ao indicar limites e possibilidades à ação humana, visam à construção de uma sociedade 

harmoniosa, justa e igualitária. Os direitos ganham expressão nas leis e normas. Entretanto, a 

história de exclusão na ordem social brasileira, por exemplo, é ilustrativa de que a garantia de 

direitos nos textos legislativos, ainda que essencial, não basta para torná-los efetivos na 

prática (Luca, 2003).  

     A noção de direito é indissociável da noção de cidadania. Conforme Funari (2003), 

cidadania é uma abstração, um conceito derivado da Revolução Francesa para indicar um 

coletivo constituído por cidadãos. Seus dois princípios básicos são: a possibilidade de recorrer 

do abuso e o amplo acesso à informação dos direitos (p. 60). Domingues (2002) apresenta 

uma visão convergente, ao considerar o direito como "uma das principais expressões da 

cidadania na modernidade" (p. 141). Porém, assinala que a cidadania é cada vez mais 

concebida como participação social, pautada em direitos e deveres, e inclui a noção de que as 

lutas pela superação do regime de privilégios e pela disseminação dos direitos são 

cotidianamente necessárias.   

     É deste ponto de vista que encontramos em DaMatta (1991) a indicação de que o 

aprendizado é a via que conduz à constituição do indivíduo, do cidadão. Evidentemente, esta 

compreensão nos remete, em especial, à necessária inserção de crianças e adolescentes em 

práticas sociais de cunho educativo, para lhes proporcionar a formação para a cidadania 

enquanto exercício. 

     Encontramos o conceito de cidadania já na Antiguidade Clássica. Para os gregos, a 

existência do cidadão (polites) pressupõe a existência anterior da cidade (polis). Cidade e 

estado constituiriam a politeia. Para os romanos, seria o contrário. Cidadania, cidade e Estado 
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constituiriam um único conceito, ciuitas, e esse coletivo seria gerado pela junção dos 

cidadãos. Porque ciuis é o ser humano livre, a cidadania traz em seu cerne, então, a noção de 

liberdade (Funari, 2003). 

     Uma das características marcantes do direito romano é justamente o predomínio do direito 

(ius) sobre o dever. Entretanto, os direitos são relativos ao sujeito econômico, isto é, o 

indivíduo possuidor de bens passíveis de intercâmbio com outros indivíduos em situação 

semelhante (Bobbio, 1992). 

     Segundo Funari (2003), o conceito moderno de cidadania, considerando o termo usado e a 

noção de cidadão que comporta, tem suas raízes efetivamente entre os antigos romanos. Na 

Antiga Roma, ser reconhecido como cidadão significava, mesmo para pessoas comuns, a 

garantia de direitos políticos e sociais, a conquista de privilégios legais e fiscais, relacionados, 

por exemplo, a contratos, casamentos, testamentos, propriedade e guarda de mulheres da 

família e de parentes homens com menos de 25 anos de idade. 

     A partir do direito romano, chega à modernidade a noção de que “só existe liberdade 

individual se existir uma cidadania que se governe a si mesma” (Funari, 2003, p. 74). Sendo 

assim, de acordo com este autor, a constituição do Estado civil deve refletir a opinião dos 

cidadãos, pois a liberdade é condicionada necessariamente pela subordinação. Esta 

subordinação, entretanto, não deve ser ao governante (o que situaria o súdito na posição de 

escravo), mas às leis. Dessa forma, o cidadão livre é concebido como aquele que não está sob 

o domínio de outra pessoa e pode, por isso mesmo, agir de acordo com seus próprios 

desígnios. Além disso, esse cidadão pode, ainda, recorrer do abuso e ter amplo acesso à 

informação dos direitos, pois que estes são dois princípios fundamentais da cidadania. 

     O reconhecimento dos direitos humanos se amplia quando surgem os direitos públicos 

subjetivos, configuradores do Estado de direito. Às relações econômicas interpessoais são 

acrescidas as relações de poder entre príncipe e súditos, sendo o ponto de vista do primeiro 

substituído pelo ponto de vista dos cidadãos. Nas palavras de Bobbio (1992), “o Estado de 

direito é o Estado dos cidadãos” (p. 61). Nele, o indivíduo tem, também, além dos direitos 

privados, direitos públicos. Heller e Fehér (1993) afirmam que “todo membro adulto de um 

estado democrático moderno é por definição um cidadão” (p. 115). Por conseguinte, em 

termos etários, esta é uma definição excludente.  

     Segundo Odalia (2003), o ser humano começa a ter consciência de sua situação histórica 

ao longo do século XVIII, quando os intelectuais iluministas e os burgueses se perceberam 

participando das transformações sociais, políticas, econômicas e culturais. Outro fator 
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importante foi a reprodução abundante de bens, anunciada pela Revolução Inglesa, que fez 

surgir a ideia da felicidade como um projeto coletivo. Desenhava-se assim um cenário ideal 

em que as diferenças entre os seres humanos desapareceriam gradativamente, constituindo-se 

uma sociedade igualitária e justa. 

     Os intelectuais do século XVIII consideravam que, numa sociedade justa, ao invés de leis e 

normas impostas pelo Estado ou pelo poder religioso (direito histórico), as leis e o direito são 

naturais, nascem com o próprio ser humano (direito natural) e os seres humanos nascem 

iguais. Desse modo, liberdade, igualdade e fraternidade vão caracterizando sinteticamente a 

natureza do novo cidadão, produtor e produto da Revolução Francesa, transcorrida em 1789 

(Odalia, 2003).           

     As raízes históricas da cidadania remetem à Antiguidade Romana, mas é na Revolução 

Francesa que ela começa a ganhar a feição atual, constituída ainda por direitos considerados 

naturais, de acordo com Odalia (2003). A Revolução Francesa produziu o conceito de 

cidadania, que designa “o conjunto de membros da sociedade que têm direitos e decidem o 

destino do Estado” (Funari, 2003, p. 49). Após a Revolução Francesa, os direitos passam a ser 

compreendidos mais e mais como algo estreitamente relacionado às transformações sociais 

(Marshall, 1967; Bobbio, 1992; Domingues, 2002).  

     Segundo Domingues (2002), os direitos humanos não são inatos. Ao contrário, apareceram 

em momentos distintos da história. Os direitos civis e políticos entraram em cena na primeira 

fase do direito moderno e os direitos sociais na segunda fase. Foi na luta dos parlamentos 

contra os soberanos absolutistas que surgiram os direitos civis, enquanto os direitos políticos e 

sociais resultaram dos movimentos populares. Para o referido autor, a cidadania moderna tem 

no direito uma de suas principais expressões, sendo essa cidadania construída através de 

mobilizações e embates sociais.            

     Marshall (1967) assinala que os direitos civis emergiram no século XVIII, os direitos 

políticos no século XIX e os direitos sociais no século XX. Os direitos civis constituíram-se 

gradualmente, à medida que novos direitos foram sendo agregados ao status de liberdade já 

existente e pertencente a todos os homens adultos (mulheres, idosos e crianças estavam 

excluídos) da comunidade. Diferentemente, a formação dos direitos políticos ocorreu através 

da extensão de direitos já existentes a novos segmentos da população. Enquanto os direitos 

sociais tiveram como ponto de partida a participação nas comunidades locais e associações 

funcionais. 
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     O conceito moderno de liberdade assentava-se na suposta igualdade de todos os 

indivíduos. Supunha-se que estes nasciam como cidadãos em potencial e compartilhavam 

alguns dos direitos básicos que a sociedade e o Estado deveriam em princípio garantir. 

Portanto, a cidadania e a liberdade, os direitos e a autonomia são categorias que estão 

estreitamente vinculadas. É no âmbito da cidadania que a liberdade e a igualdade ganham 

contornos e se definem, sendo sua existência tornada possível pelos direitos básicos. Por 

conseguinte, a cidadania é “uma categoria absolutamente central da modernidade, tanto 

imaginária quanto institucionalmente” (Domingues, 2002, p. 94). Cabe aqui acrescentar o 

esclarecimento de Alves (2010), que, referindo-se à pós-modernidade, afirma: “Segundo os 

ensinamentos dominantes no pensamento contemporâneo, as pessoas não nascem “livres e 

iguais” em nenhuma parte do planeta, nem compõem propriamente uma “família humana” (p. 

15). 

     Em se tratando de direitos sociais, os primeiros foram conquistados legalmente pelas 

primeiras Leis Fabris, na Inglaterra, no século XIX. São exemplos: a limitação de idade para o 

trabalho infantil e a limitação da jornada de trabalho para crianças e adolescentes. Já a 

Alemanha foi a pioneira na construção do Estado de Bem-Estar Social, entendido como um 

conjunto de direitos sociais de amparo a trabalhadores e suas famílias, antes da Primeira 

Guerra Mundial (1914-1918). Mas a legislação britânica foi marcante, por instituir medidas 

de proteção a escolares, mulheres exploradas, mineiros, idosos e desempregados, implicando 

o uso de recursos públicos (Singer, 2003). 

     A Primeira e a Segunda Guerras Mundiais impulsionaram fortemente a luta pelos direitos 

sociais. Os anseios por mudanças, resultantes dos sofrimentos a que fora submetida a classe 

trabalhadora europeia, sobretudo, imprimiram um grande avanço na instituição do Estado do 

Bem-Estar Social, ao longo dos trinta anos seguintes ao fim do último conflito mundial 

(Singer, 2003). 

     Desde o final da Segunda Guerra Mundial (1942-1945), a expansão dos direitos tem 

tomado a direção da universalização e da multiplicação. A universalização vem resultando do 

exercício ou do direito potencial que indivíduos singulares têm obtido de questionar o seu 

próprio Estado, o que os transforma “de cidadãos de um Estado em cidadãos do mundo” 

(Bobbio, 1992). 

     No entendimento de Bobbio (1992), a multiplicação dos direitos ocorreu de três modos. 

Primeiro, houve a passagem dos direitos de liberdade (direitos civis) aos direitos políticos e 

sociais, em função da quantidade de bens considerados merecedores de tutela. Segundo, a 
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multiplicação ocorreu através da extensão da titularidade de alguns direitos para sujeitos 

diferentes do indivíduo humano, a exemplo da família e de minorias étnicas e religiosas, e até 

mesmo animais. O terceiro processo consistiu na passagem do ser humano genérico para o ser 

humano específico, diferenciado com base em critérios como sexo, idade, condições físicas 

etc. Especialmente este terceiro processo é que permite a emergência dos direitos de crianças 

e adolescentes, além dos direitos das mulheres e de deficientes físicos e mentais, por exemplo.  

     No início, ocorreu a especificação da ideia abstrata de liberdade em liberdades singulares e 

concretas (de consciência, de opinião, de imprensa, de reunião, de associação etc.). Em 

seguida, vem acontecendo uma tendência dos direitos à especificação com relação aos 

sujeitos: quanto ao gênero, às várias fases da vida (direitos das crianças e dos idosos, do 

homem adulto, da mulher etc.), quanto aos estados normais e excepcionais (direitos de 

doentes, de doentes mentais, de deficientes etc.) (Bobbio, 1992). 

     De acordo com Bobbio (1992), igualdade e diferença são consideradas de modo diverso se 

o foco são os direitos de liberdade ou os direitos sociais. Os direitos de liberdade negativa 

(ausência de coerção) correspondem ao princípio do tratamento igual, mas os direitos 

políticos e sociais evocam diferenças entre os indivíduos, pois que estes só são iguais 

genericamente e não concretamente. 

     Em 1944, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, um acontecimento altamente relevante 

alçou os direitos sociais ao patamar dos demais direitos humanos, conferindo a todos os seres 

humanos o direito de viver com segurança econômica e oportunidades iguais. Esse evento foi, 

conforme Singer (2003), a Declaração de Filadélfia, fruto da conferência realizada pela 

Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

     Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, foi criada a Organização das Nações Unidas 

(ONU). Em 1948, a ONU proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os 

ideais de dignidade e de liberdade humanas atingem seu apogeu com o advento desta 

Declaração (Ministério da Justiça, 2001). A Declaração Universal dos Direitos Humanos é 

composta por trinta artigos, que definem “de maneira clara e singela os direitos essenciais, 

iguais e inalienáveis de todos os seres humanos como alicerces da liberdade, da justiça e da 

paz no mundo” (Alves, 1997, p. 26). 

     Visualizando uma arquitetura dos direitos, Alves (1997) aponta esta Declaração como 

sendo a pedra angular da Carta Internacional dos Direitos Humanos. Sobre a Declaração 

assentam-se o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional 
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sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que, ao conferir-lhe efeitos jurídicos, 

complementam a Carta Internacional.  

     A Carta Internacional dos Direitos Humanos ainda é complementada por convenções e 

estas são precedidas por declarações, focalizando especificidades dos direitos humanos, a 

exemplo dos direitos das mulheres e dos direitos das crianças. A Convenção das Nações 

Unidas sobre os Direitos das Crianças, ocorrida em 1989, foi precedida por duas declarações. 

A primeira foi a Declaração sobre os Direitos da Criança, elaborada pela Liga das Nações, em 

1924. A segunda foi a Declaração dos Direitos da Criança, elaborada pelas Nações Unidas, 

em 1957. A primeira não tratava sobre direitos, mas sobre modos de propiciar assistência às 

crianças. Enquanto que a segunda já estava imbuída do espírito do direito presente na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (Alves, 1997).   

     Para o Ministério da Justiça (2001), a Declaração Universal dos Direitos Humanos não é 

apenas uma proclamação de propósitos, uma carta de intenções, mas um instrumento 

orientador, para os Estados signatários, de efetiva inserção dos direitos fundamentais em suas 

constituições. É uma proclamação de caráter programático e compromissório. 

     Alves (2010) considera que, na atualidade, a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

precisa ser fortalecida como “um mínimo denominador comum para um universo cultural 

variado”, ainda que seu Artigo 1º soe demasiadamente metafísico, posto que a compreensão 

predominante na contemporaneidade recusa a ideia de que as pessoas nascem “livres e iguais” 

e de que compõem uma “família humana”. De todo modo, para este autor, “a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos é, ainda, e deve permanecer, uma Grande Narrativa” (p. 16), 

talvez a única da condição pós-moderna atual.  

     Países em desenvolvimento também promoveram a inserção de certos direitos sociais, 

evidentemente contando com um proletariado numeroso e um movimento operário atuante. 

No Brasil, isso aconteceu a partir da ditadura do Estado Novo (1937-1945), embora de forma 

limitada. Entre avanços e retrocessos, o fenômeno persistiu até que a luta de classes 

sucumbisse à repressão do regime militar, entre 1964 e 1984 (Singer, 2003). 

     Tomando Luca (2003) como referência, adotamos o entendimento de que, no Brasil, a 

história dos direitos sociais e políticos foi iniciada ao final do século XIX. Primeiro com a 

instituição do mercado livre, através da Abolição da Escravatura. Em seguida, a Constituição 

Republicana de 1981 ampliou o direito do voto, incluindo os cidadãos brasileiros do sexo 

masculino maiores de 21 anos, mas excetuando-se mendigos, analfabetos, praças e religiosos. 
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     Conforme Trindade (2000), a partir do final da década de 40 do século XX, o Brasil se 

manifestou, em vários momentos, no plano internacional, pela proteção dos direitos humanos, 

inclusive apresentando projetos. Este autor afirma que o Direito Internacional já se integrou às 

bases da sociedade brasileira de modo irreversível. 

     Internamente, a retomada da luta por direitos sociais, após a ditadura militar, ganhou 

expressão na Constituição de l988. O Capítulo II define como direitos sociais a educação, a 

saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência, a proteção à maternidade e à infância, e 

a assistência aos desamparados. Entretanto, logo após a promulgação da Constituição, a 

nascente instituição do Estado do Bem-Estar Social começou a ser escamoteada pela chegada 

do neoliberalismo ao Brasil. O neoliberalismo é incompatível com o Estado de Bem-Estar 

Social, pela contraposição dos seus valores individualistas. Esses valores predominaram 

durante as décadas de 80 e 90 do século passado, e, embora não tenham conseguido eliminar 

os direitos sociais já conquistados, impediram que novos fossem alcançados (Singer, 2003). 

     Além do mais, as desigualdades sociais, profundamente arraigadas na organização social 

brasileira, promovem a exclusão de amplos setores da população, que não têm acesso à 

justiça, moradia, educação, saúde e previdência social. Isso significa que a garantia de direitos 

na legislação é imprescindível, mas insuficiente para efetivá-los (Luca, 2003). 

     Pinheiro (1996) também faz referência ao grave padrão de violações dos direitos civis, mas 

reconhece que a Constituição significou grande avanço no campo da proteção dos direitos 

individuais. Ele afirma que a Constituição confere tratamento especial aos direitos humanos, 

indica sua universalidade e eficácia, mas, ao mesmo tempo, assinala que muitos brasileiros 

estão convencidos de que a finalidade do judiciário é proteger os poderosos. 

     Para Trindade (2000), esse padrão de violações dos direitos tem acontecido não apenas no 

Brasil, mas na maioria dos países que têm ratificado os tratados de direitos humanos. Este 

autor considera que ainda não se formou uma consciência da natureza e do alcance das 

obrigações contraídas ao afirmar esses tratados. Esta não parece, porém, uma conclusão 

plausível, uma vez que, histórica e notoriamente, os países tendem a envidar esforços para 

construir e projetar, no plano internacional, uma imagem positiva de si mesmos, que, 

frequentemente, não traduz o suceder dos seus processos e acontecimentos no plano interno. É 

mais razoável pensar que não se trata apenas de algo relacionado a uma suposta formação de 

consciência, mas, também, de algo inerente ao jogo de interesse dos grupos dominantes, que 

sempre encontram suas formas de tergiversar, inclusive promovendo a dissociação entre os 

planos internacional e interno. 
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     Conforme Bobbio (1992), em se tratando de direitos humanos, teoria e prática são 

diferentes: “Uma coisa é falar dos direitos do homem, direitos sempre novos e cada vez mais 

extensos, e justificá-los com argumentos convincentes; outra coisa é garantir-lhes uma 

proteção efetiva” (p. 63). O aumento das pretensões ao direito é proporcional ao aumento da 

dificuldade para satisfazê-las, principalmente quando são postos em pauta os direitos sociais. 

     Os direitos de liberdade e os direitos sociais, em relação ao Estado, realizam percursos 

distintos. Os direitos de liberdade se impõem contra os poderes do Estado, restringindo-os, 

enquanto que a ampliação dos poderes do Estado é imprescindível para a efetivação dos 

direitos sociais. Simultaneamente, o reconhecimento dos direitos sociais possibilita que novos 

sujeitos de direitos surjam, a exemplo do doente mental, do idoso, da mulher, da criança etc. 

(Bobbio, 1992). 

 

3.3 Direitos de crianças e adolescentes e políticas públicas 

 

     O lento avanço no reconhecimento dos direitos infantis começou com a percepção de que 

as crianças abandonadas constituíam um problema social. Naquele momento, havia razões 

práticas a indicar que alguém devia exercer a função paterna. A questão do direito ainda não 

era considerada. As civilizações europeias – entre as quais se destacavam a grega e a romana 

– não achavam adequado que crianças circulassem de modo errante pelas ruas, sem que 

alguém se responsabilizasse por elas. Em função disso, nasceram os primeiros asilos infantis 

em Roma e Milão, onde os meninos eram treinados como guerreiros (Casas, 1998).    

     O primeiro direito a ser discutido foi o direito à vida, fundamentado nos valores cristãos. 

Isto aconteceu no ano 319, mas não impediu que o infanticídio continuasse acontecendo ainda 

durante séculos. Em 1198, o Papa Inocêncio III incumbiu os hospícios das instituições 

religiosas da adoção de um “torno” para permitir o abandono anônimo onde havia garantias 

mínimas de que a criança seria cuidada (Casas, 1998). Este autor considera tal iniciativa como 

antecedente da ideia moderna de direito à proteção. O torno seria conhecido mais tarde, no 

Brasil, como a “roda dos expostos”.  

     Antes da declaração de Genebra, em 1929, dois momentos históricos foram importantes 

para o reconhecimento dos direitos infantis. O primeiro foi a reação social à evidência da 

desumana exploração do trabalho infantil nas fábricas, durante a Revolução Industrial. E o 

segundo momento foi a tomada de consciência, na segunda metade do século passado, dos 

maus-tratos físicos infligidos a crianças (Casas, 1998).   
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     Na história da construção dos direitos das crianças, a Convenção das Nações Unidas sobre 

os Direitos da Criança é, indubitavelmente, um marco da maior importância. A Convenção 

está para as crianças e adolescentes assim como a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos está para os seres humanos em geral. Para Sherrod (2008), ainda que a Declaração 

seja um documento complexo, um jeito simples de descrever sua articulação dos direitos 

consiste em distinguir a perspectiva da proteção e a perspectiva da autonomia, entendida 

também como participação ou autodeterminação. A esta última perspectiva temos 

denominado de promoção, ao abordar as tensões existentes entre as duas perspectivas ou 

lógicas no Brasil (Santos & Chaves, 2006). Em relação a essas diferenciações, Casas (1998) 

faz referência aos três princípios: proteção, provisão e promoção. 

     Direitos de autodeterminação ou de participação para crianças só recentemente têm sido 

reconhecidos. A maioria das pessoas concorda com a necessidade de proteção das crianças, 

mas a ideia de autonomia é mais inovadora e ainda endossada por poucos. Esta é uma das 

questões envolvidas na dificuldade de legitimar socialmente o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que abordaremos mais adiante. Entretanto, a ideia de autonomia, de acordo com 

Sherrod (2008), representa uma evolução lógica em nossas atitudes para com os jovens. 

Afinal, as crianças são valorizadas hoje não apenas enquanto criaturas carentes de proteção, 

através de nosso investimento emocional, mas, também, por suas contribuições à família e à 

sociedade. Assim, podemos compreender que a cidadania envolve tanto os direitos relativos à 

proteção quanto aqueles relativos à participação.  

     Nos países europeus, ao longo das últimas décadas, vem acontecendo mudanças profundas 

nos sistemas de proteção à infância. Uma ênfase crescente é conferida aos serviços sociais. A 

proteção à infância começa com tarefas de prevenção, detecção precoce e apoio à solução de 

problemas emergentes no núcleo familiar que podem incidir sobre a criança. A intervenção 

judicial é reservada aos casos cuja gravidade exija uma decisão imposta e avalizada pela 

autoridade de um juiz (Casas, 1998). 

     De acordo com Casas (1998), uma característica importante dos sistemas de serviços para 

a infância nos países da União Europeia é que quase todos têm promovido, nas últimas 

décadas, o acolhimento familiar como alternativa ao abrigo. No Brasil, o Estatuto da Criança 

e do Adolescente adota uma perspectiva semelhante, ao definir o abrigo como medida 

provisória e excepcional, que constitui uma transição para a colocação em família substituta. 

Além disso, segundo o referido autor, há uma crescente preocupação, entre os países 

europeus, por dar coerência ao conjunto de atuações políticas que, em distintos níveis da 
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administração pública, tem como objetivo melhorar o bem-estar social da infância. A Noruega 

tem se constituído como modelo, por ter sido pioneira na criação da figura do Defensor da 

Infância e na criação do Ministério da Infância e da Família. Desse modo, esse país assume 

que as políticas de infância e as políticas de família não são estranhas e se entrelaçam. 

     Entretanto, Casas (1998) adverte que a ideia de homogeneizar um sistema de indicadores 

universalmente válido esbarra no fato de que cada artigo da Convenção das Nações Unidas 

sobre os Direitos da Criança comporta, na prática, grande quantidade de possíveis 

interpretações, de acordo com o contexto cultural, histórico e conceitual. Contribui para tanto 

o fato de que o conceito de infância não é entendido universalmente do mesmo modo, nem o 

são conceitos como direito, abuso, proteção etc. 

     Nesse sentido, Arrabal (2008) afirma que a Convenção dos Direitos da Criança deve ser 

uma referência e não uma imposição. Para evitar abusos, os princípios da Convenção devem 

ser fundamentalmente localizados em relação à variedade dos contextos. A preocupação da 

autora gira em torno da constatação de que há muita discriminação contra certos grupos de 

crianças (pobres, minorias étnicas, incapacitados, não-nacionais, crianças em instituições 

penais etc.), ainda que a maioria dos países tenha ratificado a Convenção. 

     Para Arrabal (2008), a discriminação é a primeira força a evitar a concepção de todos os 

direitos e a perpetuar a negação de oportunidades a muitos grupos de crianças para perceber 

suas potencialidades. Esta autora considera que a educação é a chave para a inclusão social e 

para a concepção da Convenção; e que a educação deve refletir as necessidades das próprias 

crianças e jovens. 

     Em se tratando de minorias étnicas, o First Nations Child and Family Caring of Canada 

(2006) assinala que, ao ratificar a Convenção, os Estados pretendem sinalizar que observarão 

os direitos nela contidos, de acordo com suas capacidades para fazê-lo. Porém, 

frequentemente os direitos das crianças indígenas não são garantidos, ainda que os Estados 

apresentem essa capacidade. Há um entendimento de que existe um padrão internacional de 

crescente tolerância aos desproporcionais e desnecessários riscos enfrentados por crianças 

indígenas, que põem em risco, por sua vez, a existência das sociedades indígenas. 

     Dessa forma, o First Nations Child and Family Caring of Canada (2006) declara que 

jovens e crianças indígenas são consistentemente deixados de lado. Seus direitos são violados 

– ou não implementados – e aplicados sem consideração à sua identidade cultural ou à 

indissociável relação entre essa identidade e suas comunidades.              
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     No Brasil, a primeira formalização dos direitos da criança e do adolescente resultou no 

Código de Menores de 1927. Ao abordar esta questão, estaremos, simultaneamente, tratando 

sobre as políticas públicas voltadas historicamente para crianças e adolescentes.  

     Segundo Cruz, Hillesheim e Guareschi (2005), a era das políticas públicas, no Brasil, 

voltadas para crianças e adolescentes, foi precedida, primeiro, por serviços assistenciais 

caritativos e, depois, por uma assistência de cunho filantrópico. A assistência caritativa era 

realizada pela igreja católica, principalmente através da Roda dos Expostos, considerada “a 

primeira instituição oficial de assistência à criança abandonada no país” (p. 43). A fase 

filantrópica dessa assistência passou a ocorrer com a associação entre o público e o privado. A 

entidade religiosa prestava o serviço e a Câmara o financiava. 

     Conforme Chaves, Borrione e Mesquita (2004), a Roda dos Expostos foi o primeiro 

sistema de proteção à infância desvalida instituído na Bahia, por iniciativa da Santa Casa de 

Misericórdia. Isto aconteceu no século XVIII. Mas, no século XIX, outras instituições foram 

criadas com essa finalidade. Uma delas foi o Asilo dos Expostos, em 1863. Como salientam 

os autores, o serviço assistencial ali desenvolvido adotou a ideologia do filantropismo e era 

atravessado pelo sentimento de caridade cristão.  

     Ao mesmo tempo, Chaves et al. (2004) chamam a atenção para o caráter utilitarista desse 

serviço assistencial, por ser dedicado à preparação das crianças para sua futura inserção 

social, através do aprendizado de ofícios (no caso dos meninos) ou de prendas domésticas (no 

caso das meninas) que as encaminhariam ao casamento. Para os autores, a Santa Casa pode 

ser compreendida como local de abandono e de proteção, simultaneamente. A educação aí 

desenvolvida era centrada nas dimensões moral, religiosa e profissional, tendo como base o 

disciplinamento.   

     Entretanto, em função do fim da escravidão, da chegada de trabalhadores europeus e da 

migração do campo, as grandes cidades cresceram rapidamente e de forma desordenada. Para 

Calil (2003), “os ex-escravos e seus descendentes formaram a primeira grande massa de 

brasileiros excluídos” (p. 140). Como consequência, muitas crianças e adolescentes passaram 

a viver nas ruas, em condições insalubres, sendo logo associadas não somente a doenças 

epidêmicas, mas, também, à periculosidade. Por essa época, medidas higiênicas começaram a 

ser adotadas e fortaleceram-se as ideias eugênicas (Cruz & Guareschi, 2004).  

     De certa forma, a barbárie já estava instalada. Crianças e jovens eram alvos de violência e 

crueldade, em diversos espaços sociais, tanto públicos quanto privados. As dificuldades 

relacionadas à sobrevivência resultavam em crescente número de abandono de crianças por 
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seus pais. Os orfanatos e internatos vinculados à filantropia privada, principalmente religiosa, 

já não eram suficientes para amenizar a problemática social que dramaticamente se alastrava, 

demandando políticas públicas (Passetti, 2004). 

     Nesse cenário, as ações dos médicos e dos juristas convergem para os mesmos fins. 

Enquanto os médicos, ao mudar o foco da doença para a saúde e a prevenção, buscam 

higienizar os espaços públicos, os juristas visam conter o aumento da criminalidade creditada 

às crianças. A finalidade era manter esses espaços públicos sob controle (Cruz et al., 2005). 

Como afirma Calil (2003), “este plano de assistência e proteção exigia uma legislação que lhe 

desse sustentação” (p. 140), o que acaba acontecendo com a promulgação do Código de 

Menores de 1927. 

     A delinquência e a criminalidade entre crianças e jovens pobres passaram a significar um 

grande incômodo social. Entretanto, o entendimento corrente sobre o problema não punha em 

relevo a situação socialmente desvantajosa dessas crianças e jovens. Ao invés disso, difundia-

se uma concepção de "família desestruturada" que perdura até os dias atuais. Família 

desestruturada era aquela que não correspondia ao modelo hegemônico da família nuclear 

burguesa. Conforme Londoño (1991), é na virada do século XIX para o século XX que essas 

crianças e jovens pobres, supostamente filhos de famílias desestruturadas, começam a ser 

designados como “menores”, em linguagem jurídica. Esta designação contrapunha os 

"menores" aos "filhos de famílias" e assinalava sua posição socialmente "irregular". Cruz et 

al. (2005) assinalam que o termo “menor” era aplicado para designar tanto o abandonado e o 

delinqüente quanto o desviado e o viciado.  

     Calil (2003) dimensiona socialmente a vida das crianças categorizadas como menores, 

indicando uma mudança de significado no uso deste termo, que expressa o viés de sua 

judicialização: 

Assim, a categoria “menor”, primeiramente um termo classificador de uma situação específica da infância, 
passou a designar, antes de tudo, crianças e jovens oriundos de famílias trabalhadoras de baixa renda, que se 
encontravam em situação de miséria, expulsos da escola, fazendo das ruas seu habitat e espaço de reprodução 
cotidiana. (p. 142) 
 

     A essas crianças e jovens, a quem se associava o pendor para a marginalidade, é que foram 

dedicados os Códigos de Menores de 1927 e de 1979, fundamentados na Doutrina da Situação 

Irregular. Cruz e Guareschi (2004) consideram que a Psicologia contribuiu, lado a lado com 

outros saberes científicos, para legitimar a desqualificação e consequente exclusão social de 

crianças e jovens pobres e delinquentes. Isto teria acontecido porque a Psicologia optou por 

centrar a compreensão da problemática na dimensão individual, negligenciando os aspectos 

que possibilitariam um estudo mais abrangente e contextualizado dos supostos “desviantes”. 
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     Através dos Códigos de Menores, o Estado assumia a educação, a saúde e a punição para 

crianças e adolescentes pobres. Desse modo, o Estado os constituía como objetos de proteção 

e, também, de punição. Em termos legais, mas, não necessariamente em termos práticos, os 

descaminhos de crianças e adolescentes saíram da alçada da polícia e passaram à assistência 

de serviços especializados. Esses serviços eram baseados em conhecimentos de especialistas, 

principalmente do higienista, do educador e do jurista (Londoño, 1991).  

     Antes que o trabalho fosse proibido aos menores de 14 anos, pela Constituição de 1934, o 

Código de Menores de 1927 regulamentou o trabalho infantil, no intuito de reduzir a 

exploração do trabalho de crianças nas fábricas, principalmente. Ao mesmo tempo, 

evidenciou que a criança pobre era concebida como potencialmente perigosa. Por essa razão, 

os governos passaram a investir em escolas e internatos. Com isso, visava-se a obtenção de 

uma ordem disciplinadora que produzisse cidadãos úteis, passivos e previsíveis (Passetti, 

2004). 

     Criaram-se, à época, as chamadas “instituições de sequestro”, com o intuito de disciplinar 

e controlar, pelo trabalho, as crianças e os adolescentes marginalizados.  Em 1942, foi criado 

o Serviço de Assistência ao Menor (SAM), cujo objetivo era recuperar e reinserir socialmente 

os jovens desviantes. Seu funcionamento obedecia a uma lógica disciplinadora e repressora 

que ganhou expressão principalmente nos reformatórios. Nestas instituições, que eram 

similares às penitenciárias, eram submetidos a internamento os “menores delinquentes” (Cruz 

et al., 2005). 

     Portanto, o que salta aos olhos, numa visão retrospectiva, é que a sociedade buscava 

proteger-se de crianças e jovens pobres, mais do que protegê-los. Pretendia-se protegê-los tão 

somente de sua suposta e inerente maldade ou inclinação para o crime. Soma-se a isso que os 

internatos, ao invés de funcionar com base numa lógica efetivamente educativa, sucumbiram 

a uma lógica prisional que, como no sistema prisional para adultos, aprimora a preparação 

para a delinquência e a marginalidade, quando deveria debelá-las. De todo modo, subjazia às 

"intenções" educativas, tanto nos internatos quanto nas escolas, a lógica da intimidação e do 

medo, o que não era nada de novo, na verdade. Retomava-se, assim, a mesma opção adotada 

pelos jesuítas, a partir do século XVI, em seu trabalho de disciplinamento das crianças 

indígenas, como apontam Santos e Chaves (2006), ao discutir sobre os aspectos coletivistas e 

individualistas presentes na instituição escolar no Brasil.            

     Esta perspectiva foi mantida desde sua institucionalização pelo Código de Menores de 

1927 até sua reafirmação no Código de Menores de 1979. Segundo Cruz et al. (2005), o SAM 
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foi extinto durante o regime militar e, em seu lugar, foi instituída a Política Nacional do Bem-

Estar do Menor. Passetti (2004) indica que esta política pretendeu substituir a alternativa 

repressiva, estabelecida até então, pela ênfase educativa. Com isso, de acordo com Cruz et al. 

(2005), a conduta antissocial do “menor” passou a ser vista como doença e a ação terapêutica 

correspondente tornou-se incumbência da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor 

(FUNABEM). A FUNABEM definia a PNBEM e esta era executada nos Estados pelas 

Fundações Estaduais do Bem-Estar do Menor (FEBEMs). Cruz e Guareschi (2004) ressaltam 

que havia a pretensão de que a ação terapêutico-pedagógica fosse baseada em metodologia 

científica e orientada por conhecimentos biopsicossociais. Entretanto, a lógica prisional e a 

opção pela intimidação mantiveram-se incólumes no interior da FUNABEM e das FEBEMs, 

até o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Durante o processo de abertura 

política, que encaminhava o regime militar ao seu final, a FUNABEM passou a ser criticada e 

apontada como “escola do crime”. 

     Referindo-se à PNBEM e à FUNABEM, Cruz e Guareschi (2004) concluem que “os 

reformadores falharam; e o resultado foi a estigmatização de crianças e jovens de periferia 

como menores perigosos” (p. 85). Manteve-se no discurso dos especialistas a noção de 

fracasso da família pobre na condução da educação dos seus filhos. Consequentemente, os 

pais eram responsabilizados pelo comportamento desviante de seus filhos e, por isso mesmo, 

também desqualificados.  

     Calil (2003) chama a atenção para o princípio do “pátrio poder”, que é estreitamente 

relacionado a esse processo de desqualificação da família: 

Em 1964, a ascensão dos militares ao poder trouxe inúmeras conseqüências para a área da menoridade. 
Afirmou-se o princípio do pátrio poder, que dava ao Juiz de Menores a prerrogativa legal de decretar a 
sentença de abandono, quando julgava os pais incapazes de garantir o sustento material e moral da criança, 
transferindo a responsabilidade pelos seus cuidados ao Estado e seus prepostos. (p. 141) 

 
     Essa lógica que desqualifica a família pobre incute-lhe a necessidade “da tutela ou da 

assistência dos chamados saberes científicos” (Cruz & Guareschi, 2004, p. 87). Estas autoras 

observam, porém, que “a tutela está na contramão da cidadania” (p. 87), pois que não 

emancipa o sujeito. Além disso, “de nada adianta os abrigos para crianças e adolescentes em 

situação de risco pessoal e social, se suas respectivas famílias também encontram-se ‘em 

risco’” (p. 87). Estas duas questões críticas são ainda levantadas em se tratando do Estatuto da 

Criança e do Adolescente: a dissociação entre a política social e a política econômica e a 

opção pela cidadania assistida. 
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     Podemos dizer, então, que, do início do século XX até a edição do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, considerando apenas a questão de crianças e adolescentes, a filantropia, 

principalmente aquela de cunho religioso, cedeu lugar às políticas públicas. Essas políticas 

foram orientadas, durante um longo período, por uma concepção que situava crianças e jovens 

pobres como potencialmente perigosos. Nessa perspectiva, essas crianças e jovens eram 

tomados como objetos de disciplinamento e punição. Ou seja, os Códigos de Menores 

categorizam crianças e adolescentes como “menores” e não os definem como sujeitos de 

direitos. Desse modo, mais do que proteger essas crianças e jovens, segmentos dominantes da 

sociedade tentavam proteger a si mesmos. A ampliação de investimentos em escolas e 

internamentos, apesar do discurso que enfatizava sua finalidade educativa, significou a 

perseguição de um controle massivo e massificante sobre a formação dos novos cidadãos. 

     Sendo assim, quais os caminhos que se desenhavam como alternativas mais viáveis para 

crianças e adolescentes pobres, ao longo da vigência dos Códigos de Menores de 1927 e de 

1979? Parece que apenas três: o trabalho sem escolarização prévia, o trabalho com 

escolarização prévia e incipiente, ou desqualificada, e a marginalidade. Será que hoje é 

diferente? Diariamente, os jornais impressos e televisivos estão a anunciar que sobram vagas 

no mercado para trabalhadores qualificados, enquanto o índice de desemprego é assustador 

entre as camadas mais pobres da população. A violência, que não é praticada apenas pelas 

camadas mais pobres da população, segue ameaçando a todos e encurralando os estratos mais 

elevados, forçando-os ao encastelamento preventivo. Isto denuncia, claramente, a existência 

de uma distorção extremamente perversa na constituição da cidadania entre crianças e jovens 

pobres, que é estreitamente relacionada às políticas públicas, principalmente no campo da 

educação, que é nefasta tanto para o desenvolvimento do país quanto para o desenvolvimento 

dos próprios jovens. 

     Outra questão importantíssima a ser assinalada, no desenvolvimento desta reflexão e desta 

retrospectiva histórica, é que os dois Códigos de Menores foram concebidos por especialistas 

e as ações que os efetivavam dependiam também da atuação desses mesmos especialistas. 

Primeiramente, destacaram-se o educador, o higienista e o jurista e, posteriormente, o 

psicólogo, o assistente social etc. A exclusividade do saber do especialista só experimentou 

algum declínio durante a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990. As 

pressões advindas de movimentos sociais, principalmente aquelas encetadas pelas pastorais da 

Igreja Católica e por organizações não-governamentais, aportaram diferentes contribuições, 
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modificando o cenário historicamente dominado pelo centralismo autoritário dos 

especialistas.  

     Cruz et al. (2005) afirmam que o Estatuto da Criança e do Adolescente “estabeleceu o 

caminho para a intervenção popular nas políticas de assistência, traçando as diretrizes da 

política de atendimento” (p. 46). Devemos lembrar aqui, de acordo com as autoras 

supracitadas, que as normativas internacionais foram as referências para as discussões sobre a 

infância e a juventude na década de 1980, A principal delas foi indubitavelmente a Convenção 

sobre os Direitos da Criança (1989), que pôs em pauta a Doutrina da Proteção Integral.  

     A Convenção sobre os Direitos da Criança foi precedida por duas declarações, já referidas 

anteriormente. Uma Declaração sobre os Direitos da Criança foi adotada pela Liga das 

Nações, após a Primeira Guerra, em 1924. Era composta de um preâmbulo e cinco princípios. 

Ao invés de definir direitos, porém, essa Declaração delineava uma perspectiva 

assistencialista e limitada. Em 1957, após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi 

elaborada a Declaração (das Nações Unidas) dos Direitos da Criança. Era composta de 

preâmbulo e dez princípios, que estavam em sintonia com os direitos humanos recém 

proclamados (Alves, 1997). 

     Por sua vez, a Declaração sobre os Direitos da Criança é composta de um preâmbulo e 54 

artigos. Segundo Casas (1998), a Convenção implica o pleno reconhecimento da criança 

como sujeito de direito e instaura três princípios: proteção, provisão e promoção. Portanto, 

esta Convenção acrescentou um item inovador: a necessidade de promover a infância. A 

perspectiva da promoção da infância toma como ponto de partida a constituição da criança 

como sujeito de direito. Avança no sentido de possibilitar à criança uma participação social 

mais ativa e consciente de seus direitos e deveres, visando a permanente e efetiva atualização 

de suas capacidades. 

     A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança é incisiva, em seus artigos 

12 a 16, principalmente, ao propor direitos sociais, liberdades, direitos à intimidade e à não 

ingerência em sua vida privada, a ser escutado em procedimentos judiciais e administrativos, 

direitos à liberdade de expressão, de associação, de pensamento, de consciência e de religião, 

de realização de reuniões pacíficas, direito à busca de informação etc. Sobretudo, a 

Convenção propõe “compromissos de desenvolver políticas pró-ativas para a promoção da 

infância” (Casas, 1998, p. 67). 

     Para Casas (1998), as crianças cada vez menos podem ser representadas como “os ainda 

não” (p. 211). Com a democratização das relações familiares, em muitos contextos sociais, as 
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crianças tendem a assumir novos protagonismos. As famílias mais modernas tendem a 

consultar seus filhos por ocasião das decisões importantes. Os adultos se rendem à capacidade 

das crianças de dominar as novas tecnologias desde muito cedo; de modo que, ao menos nesse 

setor, os adultos passam a ser cada vez mais socializados pelas crianças. 

     Comparado com a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, o Estatuto 

da Criança e do Adolescente não se mostra assim resoluto ao abordar as questões relacionadas 

à promoção da infância e da adolescência. Ao contrário, parece bastante constrito ao não 

indicar compromissos em termos de políticas públicas efetivas. Limita-se a listar 

possibilidades decorrentes da constituição de crianças e adolescentes como sujeitos de 

direitos. Embora signifique avanços inegáveis em relação à legislação anterior, o Estatuto 

permaneceu colado à tradição protetora e controladora. Promover a infância e a adolescência, 

no sentido apontado pela Convenção das Nações Unidas, implica buscar a lógica da 

construção da liberdade e da autonomia, da consciência dos direitos e de suas inerentes 

responsabilidades. 

     Segundo Bobbio (1992), o nascimento dos direitos humanos e as transformações da 

sociedade são intimamente associados. Nesse sentido, a liberdade de consciência surgiu 

durante as guerras religiosas, contrapondo-se à imposição de crenças; as liberdades civis 

surgiram no contexto das Revoluções Inglesa, Norte-Americana e Francesa, opondo-se ao 

despotismo; e a exigência de maior proteção ao idoso não teria surgido se não fosse fato o 

aumento da longevidade dos idosos e, consequentemente, sua quantidade. 

     A elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069) ocorreu na esteira de 

um amplo movimento social, que incluía embates em diferentes frentes, todos embalados pela 

mesma necessidade de mudanças resultante do recente final do regime de exceção pelo qual 

passara o país. Certamente que os embates, sendo orientados por novas concepções sobre a 

infância e a adolescência, traziam à tona a barbárie e o desamparo reinantes no âmbito da 

infância e da adolescência pobres do país. 

     O texto do Estatuto da Criança e do Adolescente, tal como a Convenção das Nações 

Unidas sobre os Direitos da Criança, parte da constituição da criança como sujeito de direito. 

Conforme afirma Bazílio (2003), nesse ponto o Estatuto se contrapõe aos Códigos de 

Menores de 1927 e 1979, que concebiam a criança e o adolescente apenas como objetos de 

controle. Além disso, como princípio, o Estatuto assegura à infância e à adolescência 

“absoluta prioridade” – Art. 4º - e reconhece “a condição peculiar da criança e do adolescente 

como pessoas em desenvolvimento” – Art. 6º (Brasil, 2010, p. 905). 
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     O Estatuto da Criança e do Adolescente é composto por duas partes: Parte geral e Parte 

Especial. Na primeira parte, a criança é concebida como “pessoa até doze anos de idade 

incompletos e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade” (Art. 2º) e são definidos 

os princípios fundamentais e especiais da criança e do adolescente e a atribuição de 

responsabilidades aos poderes públicos e à sociedade para firmar as respectivas garantias. Na 

segunda parte, são abordados o ato infracional, o Conselho Tutelar, as medidas de proteção, 

as políticas de atendimento e as responsabilidades de pais e responsáveis, ou seja, aspectos 

mais técnicos de sua aplicação relacionados mais estreitamente ao Poder Judiciário.  

     Do nosso ponto de vista, o Art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, constituinte da 

Parte Geral, sintetiza os direitos básicos que são tratados ao longo do texto. Ao fazê-lo, 

responsabiliza a família, a comunidade, a sociedade em geral e o Poder Público para assegurar 

sua efetivação. São os “direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária” (Brasil, 2010, p. 905). 

     Conforme afirmação de Fernandes (2009), o Estatuto da Criança e do Adolescente 

especifica o que a Constituição Federal de 1988 define de modo genérico. Sendo assim, o 

Estatuto cria um sistema de atendimento e garantia dos direitos fundamentais a crianças e 

adolescentes, baseado na funcionalidade de três instâncias: o Conselho Municipal dos 

Direitos, o Fundo para a Infância e a Adolescência e o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar 

é vinculado administrativamente à Prefeitura Municipal, mas é um órgão público autônomo e 

permanente, regulado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

pela Justiça da Infância e da Juventude, pelo Ministério Público, por entidades civis e pelos 

cidadãos. 

     Fernandes (2009) aponta três vantagens relativas ao atendimento à criança e ao 

adolescente, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente: a municipalização, a 

participação da comunidade e a possibilidade de investimento de recursos públicos. Compete 

ao Conselho Tutelar atender às crianças e aos adolescentes cujos direitos estiverem 

ameaçados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; por falta, omissão ou abuso dos 

pais ou responsáveis; ou em razão de sua conduta. Para isto, pode aconselhar os pais ou 

responsáveis; requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, 

previdência e trabalho; realizar encaminhamentos ao Ministério Público; providenciar o 

cumprimento de medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre outras atribuições. 
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Portanto, podemos compreender o Conselho Tutelar como importante espaço social de 

circulação de significados relativos à infância e à adolescência. 

     Porém, malgrado o sucesso dos movimentos sociais nos embates que resultaram no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, este não conseguiu a adesão social que se supunha. No 

dizer de Bazílio (2003), o Estatuto não foi legitimado socialmente. Para Singer (2003), nosso 

infortúnio consistiu justamente no fato de que, no momento em que fomos brindados por uma 

legislação inspirada na social democracia europeia (especialmente a Constituição de 1988 e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente), sofremos a investida neoliberal dos anos 90. 

Reafirmemos aqui a incompatibilidade existente entre o neoliberalismo, centrado no Estado 

Mínimo, e o Estado de Bem-Estar Social. 

     Pensamos que um ponto a ser considerado, também, neste entendimento, é o lastro cultural 

em que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi concebido. Recorremos aqui a DaMatta 

(1991) para refletir sobre os dois modos de funcionamento da sociedade brasileira, quando 

nos colocamos no campo das relações sociais. Este autor distingue o mundo da rua e o mundo 

da casa. Enquanto o mundo da rua é pautado na igualdade formal, na impessoalidade e na 

razão, o mundo da casa constitui-se na pessoalidade, na hierarquização e nos laços afetivos. 

Pautada na impessoalidade, a sociedade dos cidadãos funciona num mundo que é público, 

constituído por leis universais e pelo mercado. Já a sociedade das mediações tradicionais 

opera no “universo privado da família, dos compadres, parentes e amigos” (p.92).  

     O mundo da casa é a remanescente e invasiva tradição escravocrata da nossa sociedade, 

que insiste em adentrar e contagiar os espaços públicos e suas engrenagens burocráticas para 

daí auferir benefícios. O universo privado é o universo da casa e o mundo público é o mundo 

da rua. O universo da casa é povoado por cidadãos plenos de poderes, pessoas detentoras de 

direitos e de nenhum dever; e no mundo da rua transitam cidadãos destituídos de poderes, 

indivíduos sobrecarregados de deveres e sem direitos. Portanto, esses dois modos de 

funcionamento da sociedade brasileira se opõem e constituem uma convivência tensa e 

conflituosa (DaMatta, 1991). Considerando-se que a sociedade enfatiza as relações que se 

estabelecem entre as pessoas, no mundo da casa, premiando-as com facilidades, o Brasil 

torna-se “um país em que todos querem ser pessoas e não indivíduos” (Barbosa, 1992, p.43).  

     Em terreno assim cindido e minado pela hierarquização, pelo autoritarismo e por um 

vicioso e renitente apego aos privilégios, não parece fácil obter adesão social a um projeto 

constitutivo da criança e do adolescente pobres como sujeitos de direitos. A lógica do 

privilégio retira do mundo da rua, da vida pública, as oportunidades de exercício legítimo dos 
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direitos, por parte das maiorias, que, no mundo da casa, já são destituídas dos familiarismos 

que lhe atribuiriam poderes. Ademais, como bem sinaliza Guareschi (2008), essas maiorias 

são capturadas por uma ideologia individualizante que, escamoteando os determinantes 

históricos e sociais de sua existência, confere total responsabilidade a pessoas particulares por 

seus sucessos ou fracassos. 

     Portanto, o Estado pouco investe na difusão do Estatuto da Criança e do Adolescente e nas 

múltiplas dimensões do funcionamento dos Conselhos Tutelares, e as escolas tampouco se 

preocupam em integrá-lo à sua agenda cotidiana. A perspectiva do sujeito de direito contraria 

frontalmente o que as escolas já têm instituído de modo tão arraigado, ao longo dos últimos 

séculos, orientando-se pela noção de disciplinamento (Santos & Chaves, 2006). Enquanto 

isso, a barbárie continua, tendo como expressão mor a violência contra crianças e 

adolescentes e a violência na ação de crianças e adolescentes, avalanche social que se faz 

acompanhar do espanto, da indignação e da desesperança, mas, também e, sobretudo, de um 

sentimento de indiferença que, ao banalizar, naturaliza o caos.  

     Mas, faz parte dessa barbárie um elemento simbólico basilar na violência contra crianças e 

adolescentes, que é a imposição de uma visão adultocêntrica em todas as políticas públicas 

elaboradas para estes segmentos da população. Como afirma Connell (1995), ao se referir às 

políticas educacionais, "as pessoas pobres são definidas como os objetos dessas políticas, não 

como autores da transformação social" (p. 20).  

     Para Cruz et al. (2005), apesar dos avanços que o Estatuto da Criança e do Adolescente 

apresenta em relação aos Códigos de Menores, “perdura uma noção compensatória no que se 

refere às crianças e adolescentes pobres, ou seja, estes são compreendidos como carentes e em 

situação de risco” (p. 46). Dessa forma, infância e adolescência em situação de risco são 

contrapostos a uma infância e adolescência supostamente “normais”.  

     Cruz et al. (2005) elencam outras críticas que são feitas atualmente ao Estatuto da Criança 

e do Adolescente e a determinadas práticas decorrentes da aplicação do mesmo. Primeiro, a 

infância é abordada de um ponto de vista adultocêntrico, porquanto o Estatuto define a criança 

como ser em desenvolvimento. Segundo, o Estatuto dimensiona os direitos da criança como 

prioridade absoluta, mas não se preocupa com a viabilidade ou inviabilidade disso. Terceiro, 

embora seu alcance presumido inclua todas as crianças, “apenas as pobres chegam ao 

conselho tutelar vítimas de maus tratos e negligência familiar, o que leva a pensar que, na 

inexistência de carência material, não se dá visibilidade a essa questão” (p. 46). Quarto, a 

situação socioeconômica da criança ainda é motivo determinante de abrigamento, apesar de o 
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Estatuto afirmar o contrário. Quinto, o adolescente infrator pertence a estratos sociais 

desfavorecidos, enquanto que “adolescente da classe média / alta, quando comete delitos, tem 

destino singular, tanto no que se refere à cobertura da mídia sobre o assunto, quanto à 

aplicação das penas” (p. 47). Por último, as autoras apontam a ambiguidade do Estatuto: “ao 

mesmo tempo em que conceitua a criança e o adolescente como sujeitos de direito, o que 

pressupõe uma ênfase na autonomia, também se apoia em um enfoque intervencionista, 

tutelar” (p. 48). 

     Ainda que o cenário social se apresente mais frequentemente sombrio para crianças e 

adolescentes, há transformações em curso. Ao menos, é o que Castro (2004) nos leva a 

pensar, ao declarar que, no Brasil, vem ocorrendo o reconhecimento dos jovens como sujeitos 

de direitos, através de discussões e ações que visam a estruturação de políticas públicas 

voltadas para este segmento. Ao mesmo tempo, a autora assinala o que tem sido 

problemático: não há articulação entre os programas existentes, até então, e estes “não 

contemplam a diversidade dos beneficiários e não possuem uma orientação universalista” (p. 

292). 

     Podemos perceber, apesar de tudo, que o suceder histórico vem apontando para a 

necessidade de uma viragem, ao longo do processo de construção da democracia brasileira, 

em que crianças e adolescentes (dentre outras categorias sociais) superem efetivamente a 

condição de objetos, emergindo socialmente como sujeitos plenos de direitos e deveres. Não 

poderíamos esperar que isso ocorresse simplesmente em função da edição de uma lei, é 

evidente. Mesmo porque, no Brasil, a letra da lei costuma ser escrita e aprovada sob um 

entusiasmo carnavalesco para se tornar cinza já na quarta-feira. Faz-se necessário que haja 

uma mudança de atitude, cujo primeiro passo deve consistir em dar voz a crianças e 

adolescentes nos processos educativos e no planejamento de qualquer política pública que a 

eles diga respeito. O presente estudo pretende também ser um modesto exemplo de como isso 

pode acontecer num processo investigativo.     
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4 O PONTO DE VISTA DOS ADOLESCENTES NA LITERATURA 

 

A complexidade humana não poderia ser compreendida 
dissociada dos elementos que a constituem; todo 
desenvolvimento verdadeiramente humano significa o 
desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das 
participações comunitárias e do sentimento de pertencer à 
espécie humana. 

                                                                         Edgar Morin 

 

     Estamos em plena era dos direitos, conforme a caracterização levada a termo por Bobbio 

(1992). Vivemos um momento histórico que envolve não apenas lutas por novos e específicos 

direitos quanto um empenho crescente, em várias áreas de investigação, voltado para a 

ampliação do conhecimento sobre esse fenômeno. Há estudos que avaliam a difusão do 

conhecimento sobre os direitos humanos, numa perspectiva mais geral, e há aqueles que 

visam o conhecimento sobre direitos específicos, como é o caso dos direitos de crianças e de 

adolescentes. 

     Ao mapear os discursos acadêmicos sobre os direitos de crianças e adolescentes, Reynaert, 

Bouverne-de-Bie e Vandevelde (2009) identificaram três temas predominantes: (1) direitos de 

participação e autonomia como a nova norma nas práticas e políticas relativas aos direitos das 

crianças; (2) tensões entre direitos das crianças e direitos parentais; (3) e a indústria global dos 

direitos das crianças.  

     O discurso acadêmico sobre os direitos das crianças, desde a adoção da Convenção das 

Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, tem se preocupado em realçar a imagem da 

“criança competente”. Esta seria uma reação à imagem da “criança incompetente”, baseada na 

consideração das crianças como objetos que necessitam de proteção, em função de sua 

vulnerabilidade. Para proteger sua vulnerabilidade, um mundo separado foi criado para as 

crianças, no início do século XX, em vários países ocidentais, através das primeiras leis da 

infância. Esta concepção pedagógica está implícita no movimento de proteção à criança. O 

movimento que se opõe a este apresentou um modelo pedagógico alternativo para lidar com 

as crianças. Este novo movimento, fundado na Sociologia da Infância, considera as crianças 

como atores sociais, agentes ativos e autônomos, seres humanos independentes na construção 

de suas vidas. A imagem da criança autônoma é considerada como uma evolução para formas 

mais humanas de lidar com as crianças nas práticas e nas políticas (Reynaert et al., 2009). 

     Porém, segundo Reynaert et al. (2009), tem havido um debate sobre a desejabilidade dessa 

mudança para a autonomia das crianças. Há teóricos a apontar riscos, por exemplo, de que a 

responsabilidade pela concretização dos direitos se desloque do Estado para as próprias 
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crianças. Portanto, a autonomia é situada em franca oposição aos direitos de proteção. Outro 

possível efeito seria a “adultização” da criança, sobre quem incidiria maior controle, mais 

intolerância e marginalização. 

     Com a mudança de posição das crianças na sociedade, por serem portadoras autônomas de 

direitos, as relações no âmbito familiar também mudaram. Os pais passaram a ter o dever de 

satisfazer as necessidades das crianças e o Estado passou a ter a responsabilidade de dar 

suporte aos pais. Frequentemente, essa relação em transformação é descrita como uma 

dicotomia entre os direitos das crianças (à autonomia e à autodeterminação) e os direitos dos 

pais (de educar seus filhos). Mas há a posição que vê a solução dessa dicotomia na 

consideração do exercício da paternidade como processo e não como posse obtida desde o 

nascimento de uma criança. Assim, à medida que as crianças se tornam mais competentes e 

capazes de exercitar seus direitos autonomamente, os pais têm que assumir menos a 

responsabilidade de propiciar suporte para as crianças realizarem seus direitos. Esta solução é 

proporcionada pela Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, ao conceber 

o desenvolvimento das capacidades das crianças numa perspectiva psicológica (Reynaert et 

al., 2009). 

     Como consequência da adoção da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 

Criança, os direitos das crianças têm emperrado no pensamento consensual. Duas importantes 

consequências disso têm sido apontadas. A primeira é que o pensamento único por trás do 

debate sobre os direitos das crianças se encaminha para um discurso tecnocrático que não 

mais remete ao significado dos direitos das crianças. Esses direitos são apresentados como a 

nova norma na política e na prática, sem questionamento ou problematização. O debate sobre 

os direitos das crianças tem se tornado um debate técnico sobre as formas mais efetivas e 

eficientes de implementação e monitoramento dessa implementação. Ou seja, o pensamento 

único no centro desse tecnicismo tem encerrado o debate. O vazio deixado por esse discurso é 

crítico, no sentido da ausência de uma reflexão sobre a legitimidade e relevância dos direitos 

como uma nova norma no trato com as crianças (Reynaert et al., 2009).   

     A segunda possível consequência do discurso único é ligada à primeira. Trata-se da 

descontextualização. Um discurso descontextualizado não toma em consideração as condições 

de vida, os contextos sociais, econômicos e históricos nos quais as crianças se desenvolvem. 

Estes contextos podem ser muito diversos e são os ambientes nos quais os direitos das 

crianças devem ser concretizados. Há nesse discurso, também, a desconsideração da enorme 
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diversidade existente entre as crianças, principalmente em termos de idade (Reynaert et al., 

2009). 

     Para Melton (2008), as dicotomias que têm sido assinaladas são falsas. Ele evoca a 

abrangência da Convenção sobre os Direitos da Criança, que vai além do reconhecimento do 

direito à seguridade social, ao afirmar o direito de todas as crianças a um padrão de vida 

adequado ao seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social. Em seguida, 

considera que essa abrangência se articula em torno da centralidade de um construto: a 

proteção da dignidade. O autor enfatiza que este conceito é expressamente firmado em vários 

pontos e implicitamente incorporado ao longo do documento. Sendo assim, conclui que a 

busca por dignidade neutraliza o conflito entre o direito de autonomia e o direito de proteção. 

Ambos são necessários, se é para alguém ser ou tornar-se uma personalidade significante na 

comunidade. Por exemplo, liberdade de expressão é amplamente sem sentido, a menos que 

alguém tenha o fórum, as habilidades e o auto-respeito para articular seu ponto de vista. 

     Ainda conforme a argumentação de Melton (2008), o respeito pelas crianças não implica 

na diminuição do respeito pelos adultos que cuidam delas. A proteção desses relacionamentos 

é de mútua importância. Não há apenas um interesse compartilhado na proteção dos 

relacionamentos familiares, em relação às intrusões que não sejam bem-vindas. Há também 

um interesse conjunto em promover respeito no interior da família. Um clima orientado pelos 

direitos é passível de resultar em um melhor funcionamento familiar, no qual as relações são 

fortalecidas. Direitos de autonomia e direitos de proteção não mantêm entre si relação de 

mútua exclusão, são integrados no esforço de proteger a dignidade das crianças. 

     Além disso, os direitos não precisam ser contrapostos às responsabilidades no padrão um a 

um. O senso do dever é apto a florescer em um contexto em que todas as pessoas, inclusive as 

crianças, demonstram respeito mútuo. Assim, quando as crianças – ou qualquer classe em 

desvantagem – são tratadas como membros da comunidade, o senso de valor de todos 

aumenta. A expressão da dignidade se multiplica no âmbito do reconhecimento e do exercício 

dos direitos; e, consequentemente, não há perdedor (Melton, 2008). 

     Do nosso ponto de vista, a solução para os impasses apontados consiste em compreender 

as visões de crianças e adolescentes sobre os seus direitos. Assim, será possível avaliar como 

eles poderão se beneficiar da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (e 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, no caso do Brasil) e o que poderemos fazer para 

assegurar que esses benefícios sejam plenos. Isto é, devemos superar a ordem estabelecida 

pela retórica dos especialistas, através da escuta daqueles que são o centro do processo e 
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deveriam ser verdadeiramente o centro de todos esses debates. Mas, evidentemente, não 

somos os primeiros a pensar assim. 

     De acordo com Morrow (1999), os significados de infância podem produzir um profundo 

impacto sobre como a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança é 

transformada em prática. A autora afirma que, no Reino Unido, os jovens são providos de 

poucas oportunidades para se engajarem em discussões sobre seu futuro econômico, social e 

ambiental, pois essa participação é tida como atividade adulta. A radicalidade do discurso 

político e popular chega ao ponto de transformar os direitos das crianças em tema de piadas. 

Os debates sobre os direitos das crianças são frequentemente reduzidos ao conflito pais versus 

crianças. Foi nesse cenário que a autora publicou o relato da pesquisa que ali realizou e que 

apresentamos resumidamente a seguir. 

     O estudo é referente a duas coletas de dados, uma realizada em 1990, antes da ratificação 

da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, e outra em 1996 e 1997, após 

a ratificação. Foram duas pesquisas qualitativas. A primeira foi o estudo das atividades extra-

escolares de crianças e adolescentes, que contou com 730 participantes, com idade entre 11 e 

15 anos. A segunda foi um estudo das conceituações de família apresentadas por crianças e 

adolescentes, que contou com 183 participantes, com idade entre 8 e 14 anos. O estudo foi 

orientado teoricamente pela Sociologia da Infância e teve como objetivo explorar as 

perspectivas das crianças e adolescentes sobre seus direitos e sobre até que ponto eles sentem 

que têm voz em processos de tomada de decisão em suas famílias, escolas e vizinhanças 

(Morrow, 1999). 

     Os resultados permitiram à autora afirmar que as crianças querem ter voz e não 

necessariamente tomar decisões sozinhas. Pedem inclusão e participação, justamente porque 

estão cientes de sua exclusão e de sua falta de participação. Parecem mais preocupadas com 

problemas cotidianos, com a oportunidade de simplesmente dizer algo e, assim, contribuir 

com as discussões. Querem ser tratadas com dignidade e respeito. Desse modo, para a referida 

autora, mais do que serem vistas como seres racionais, individualizados, autônomos e 

separados uns dos outros, as crianças parecem refletir o que tem sido chamado de modelo 

social de cidadania, que enfatiza os modos pelos quais as pessoas se conectam umas às outras 

(Morrow, 1999). 

     O modo como as crianças conceituam seus direitos precisa, então, ser firmado no contexto 

sociocultural delas. Além disso, segundo Morrow (1999), as crianças não tendem a usar a 

linguagem dos direitos. Elas usam a linguagem da participação e inclusão em decisões que as 
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afetam. Isto, por sua vez, enfatiza sua incorporação nos espaços das relações sociais, 

familiares, institucionais e comunitárias.  

     As crianças parecem estar bem cientes de que, enquanto crianças, uma série de direitos que 

os adultos têm garantidos para si mesmos lhes é negada. Esta consciência se torna 

problemática à medida que as crianças avançam na idade, pois tendem a reivindicar um 

tratamento igualitário. De acordo com as crianças, entretanto, os direitos de participação não 

significam necessariamente que os adultos precisam renunciar ao seu poder. As crianças 

reconhecem não apenas os limites de sua autonomia, mas, também, a necessidade de serem 

guiadas pelos adultos. A autora conclui, por fim, que precisamos de uma compreensão dos 

direitos que seja mais complexa, relativa e menos baseada em uma distinção categórica entre 

adultos e crianças, que tome em consideração as diferenças entre crianças, de acordo com a 

idade, experiência, gênero e formação cultural (Morrow, 1999). 

     Helwig e Turiel (2002) afirmam que esse interesse global pelos direitos das crianças requer 

um exame das perspectivas das próprias crianças sobre direitos e autonomia.  Primeiro, é 

importante apurar se as crianças têm concepções de direitos e de liberdades; pois, pode ser 

que os adultos promovam as devidas garantias e as crianças tenham pouca ou nenhuma 

compreensão do que está sendo garantido. Por outro lado, se as crianças têm essas 

concepções, elas se tornam importantes na formulação e execução de políticas públicas em 

muitas áreas que as afetam, inclusive educação e leis relativas à família. As visões infantis dos 

direitos e das liberdades influenciariam os tipos de direitos que as crianças são propensas a 

afirmar em algumas situações, se elas aceitam ou rejeitam as decisões de uma determinada 

autoridade e como os adultos e autoridades legais poderiam responder às tentativas das 

crianças de reivindicar seus direitos. 

     Respostas para algumas dessas questões estão disponíveis desde que as conceituações e 

raciocínios das crianças sobre direitos, liberdades e democracia constituem uma área que tem 

sido renovada na Psicologia do Desenvolvimento. Estudos conduzidos nas décadas de 1960 e 

1970 produziram conclusões negativas sobre as competências e conhecimentos das crianças 

nessa área. Entretanto, trabalhos mais recentes têm indicado a necessidade de revisão dos 

estudos anteriores. Cientistas políticos têm conduzido surveys em grande escala sobre as 

atitudes dos indivíduos em relação aos direitos e liberdades civis, enquanto psicólogos do 

desenvolvimento têm examinado os julgamentos e raciocínios de crianças e adultos em 

variadas situações em que os direitos estão implicados. Embora essas pesquisas tenham 

origem em disciplinas e perspectivas teóricas diversas, há algo comum entre elas. Trata-se da 
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suposição de que os direitos deveriam ser estudados em situações de conflito com outros 

interesses sociais (Helwig & Turiel, 2002). 

     Segundo Helwig e Turiel (2002), um achado consistente desses surveys é que a defesa dos 

direitos e liberdades é encontrada em algumas situações, mas não em outras. Essa defesa 

ocorre tipicamente quando os direitos e liberdades são postos em termos gerais, abstratos, e 

não ocorre quando situações específicas são focalizadas. Uma interpretação comum desses 

surveys é que os achados proporcionam suporte mínimo à existência de concepções abstratas 

de direitos e liberdades civis entre a maioria das pessoas. Considera-se, às vezes, que a 

expressão dessas concepções não é baseada em verdadeiro entendimento ou convicção. Por 

outro lado, pesquisas realizadas no campo do desenvolvimento têm sido interpretadas como 

sugestões de que concepções abstratas de direitos e liberdades civis não são passíveis de 

aparecer antes da metade da adolescência e podem até mesmo estar ausentes ou quase 

ausentes em adultos. 

     Melton (1980) tem sido apontado como um dos primeiros a examinar os conceitos das 

crianças sobre os seus direitos. Ele empregou os trabalhos de Piaget e de Kohlberg sobre o 

desenvolvimento moral como modelos para explicar o desenvolvimento dos conceitos das 

crianças sobre os seus direitos. A amostra foi constituída por estudantes da primeira, terceira, 

quinta e sétima séries, parte oriunda de famílias abastadas e parte oriunda da classe operária, 

em Boston (Estados Unidos da América). O autor utilizou questionários compostos por frases 

incompletas e descobriu que as concepções das crianças sobre seus direitos emergem nos 

primeiros anos da escola elementar.  Além disso, seu estudo revelou que a compreensão dos 

direitos das crianças progredia através de três níveis ou estágios: no primeiro nível, as 

crianças mais novas (primeira série) concebem os direitos com base no que é permitido pelos 

adultos, em termos de poderes e privilégios; no segundo nível, os direitos são concebidos 

tendo como base a satisfação e a competência, associadas à manutenção da ordem social; e, 

no terceiro nível, as crianças mais velhas (da metade ao fim da adolescência) justificam os 

direitos com base em princípios abstratos, conceituando-os como liberdades civis. Entretanto, 

o autor notou que a maioria das crianças mais velhas (sétima série) raramente raciocinava 

sobre os direitos em termos de princípios ou conceitos abstratos. 

     Tanto as pesquisas de surveys quanto os estudos do desenvolvimento parecem constituir 

um modelo, conforme avaliação de Helwig e Turiel (2002), no qual os direitos são vistos 

como abstrações e como princípios apenas se sobrepostos a outros interesses sociais e morais 
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em julgamentos contextualizados. Mas se os direitos aparecem subordinados a considerações 

como o bem-estar e a lei, por exemplo, sua confiabilidade ou autenticidade é questionada.  

     No modelo alternativo, constituído pelas pesquisas mais recentes, direitos e liberdades 

civis são construídos como apenas um aspecto dos julgamentos sociais aplicados a uma 

realidade social complexa e multifacetada. Esta interpretação significa que os indivíduos 

empregam diferentes tipos de julgamentos sociais, inclusive julgamentos morais, que 

precisam ser coordenados em situações particulares. As avaliações morais das crianças são 

baseadas nas compreensões de bem-estar e justiça, enquanto que os julgamentos de 

convenções sociais são baseados em compreensões de uniformidades e coordenação no 

âmbito dos sistemas sociais (Helwig & Turiel, 2002).  

     Só recentemente os julgamentos sobre liberdades civis e direitos têm sido investigados de 

modo a distinguir direitos enquanto abstrações de direitos em situações de conflito. 

Concepções gerais foram avaliadas através de séries de questões com o intuito de examinar 

aspectos básicos dos conceitos de liberdades civis, incluindo se eles seriam conceituados 

como direitos morais e considerados universais através de culturas, e se restrições legais a 

esses direitos seriam rejeitadas. As situações incluíam aplicações diretas de princípios de 

liberdade de expressão e liberdade religiosa, tais como um indivíduo fazendo um discurso 

público criticando políticas econômicas governamentais.  (Helwig & Turiel, 2002). 

     Em dois de uma conhecida série de estudos transculturais, Doise (2003) buscou saber se, e 

em que amplitude, a Declaração Universal dos Direitos Humanos oferece referências que são 

comuns a diferentes populações. No primeiro, o instrumento utilizado foi um questionário, 

com frases incompletas, sobre os direitos que os respondentes consideravam que seriam 

direitos humanos. Os participantes eram habitantes da província do Québec, incluindo 

aborígenes da nação Innu, falantes de língua inglesa e falantes de língua francesa. A análise 

das respostas dos três grupos mostrou que a maioria dos direitos evocados como exemplos de 

direitos humanos poderia, de fato, ser relacionada à Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, exceto os direitos coletivos para os quais interpretações diversas foram 

apresentadas. 

     No segundo estudo, realizado em Genebra, Doise (2003), visando investigar diferenças em 

posições individuais, solicitou a 96 habitantes (jornalistas de TV, funcionários de TV e 

estudantes) que listassem os direitos humanos que conheciam. As respostas foram codificadas 

e comparadas com os artigos da Declaração. De modo geral, neste estudo os respondentes 

privilegiaram referências a liberdades públicas como liberdade de opinião, de pensamento, de 
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consciência e de religião, assim como direitos fundamentais. Pareceram menos preocupados 

com os direitos socioeconômicos como aqueles relacionados à educação, ao trabalho e à 

saúde. Expressaram menos preocupação ainda em relação a direitos legais, direitos 

democráticos, direitos à nacionalidade e livre associação. Menos mencionados foram os 

direitos ao asilo, à vida cultural e deveres para com a comunidade. Nenhuma menção foi feita 

ao reconhecimento judicial, ao direito ao descanso e ao lazer e à ordem geral internacional. 

     A partir destes e outros estudos, Doise (2003) considerou que os respondentes 

manifestavam atitudes consistentes quando eram confrontados com princípios gerais ou 

artigos da Declaração. O mesmo não se observava quando reagiam a apresentações 

contextualizadas de questões dos direitos humanos. Além disso, em algumas situações as 

violações dos direitos eram consideradas menos importantes, quando ocorriam no próprio 

país, mas eram condenadas intensamente quando ocorriam no exterior. O autor concluiu, 

então, que as pesquisas forneceram suporte à ideia de que os direitos humanos podem ser 

interpretados de modo mais ou menos similar através das fronteiras nacionais. Como veremos 

em outros estudos, em se tratando de direitos de crianças e adolescentes, a emergência das 

diferenças relativas ao contexto pode ser muito importante para a compreensão de como os 

indivíduos significam os seus direitos.  

     Nessa perspectiva ampla dos direitos humanos, Galvão, Costa e Camino (2005) 

entrevistaram 80 adolescentes do sexo masculino, com idades entre 15 e 18 anos, internos em 

duas instituições de medida socioeducativa, uma localizada no interior e outra na capital da 

Paraíba. O contexto, portanto, era restrito à dimensão microinstitucional e o foco incidiu sobre 

o ponto de vista de adolescentes. O objetivo foi comparar os conhecimentos desses 

adolescentes sobre os direitos humanos. As entrevistas foram organizadas com base nos 

seguintes itens: 

1. Evocação de "conteúdos latentes" (associação livre) do conhecimento sobre os direitos 

humanos quando o entrevistador falava a expressão "direitos humanos". 

2. Avaliação do "conhecimento formal" sobre os direitos humanos através da pergunta: "Em 

sua opinião, quais são os direitos humanos?" 

3. Conceituação da antítese dos direitos humanos, através da pergunta: "O que é, para você, o 

contrário, o oposto, dos direitos humanos?" 

     Foi efetuada uma análise de conteúdo, com a participação de cinco juízes, que trabalharam 

em conjunto. Primeiro, as autoras verificaram que os adolescentes apresentavam 

conhecimento sobre os direitos humanos e, segundo, esse conhecimento estava relacionado 
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aos direitos já contemplados na Declaração Universal dos Direitos Humanos (Galvão et al., 

2005). Se comparado com o conhecimento apresentado pelos jovens suíços da pesquisa de 

Doise, esse conhecimento parece limitado. Enquanto esses adolescentes se referiram a 14 

direitos relacionados a 10 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os jovens 

da pesquisa de Doise citaram 27 artigos. As autoras encontraram diferenças nos 

conhecimentos sobre os direitos humanos desses adolescentes, atribuindo-as às características 

psicossociais das instituições. As diferenças diziam respeito principalmente à inclusão de 

"deveres morais", pelos adolescentes do interior, e à referência aos militantes dos direitos 

humanos, pelos adolescentes da capital. As semelhanças assentaram-se fundamentalmente no 

elevado número de citações referentes ao direito à liberdade física e ao direito de expressão, 

como vivência lacunar destes direitos, compreensível em função da condição de privação de 

liberdade vivida por eles. Ao mesmo tempo, eles compartilhavam com outros adolescentes a 

expectativa em torno do direito ao trabalho (Galvão et al., 2005). 

     Portanto, enquanto Doise (2003) direcionou o foco do estudo prioritariamente para as 

semelhanças entre culturas nacionais, em termos de conhecimentos sobre os direitos humanos, 

Galvão et al. (2005) visaram possíveis diferenças entre instituições de medida socioeducativa. 

Neste último estudo, as autoras introduziram um aspecto diferencial que foi a localização da 

instituição: no interior e na capital da Paraíba.  

     A seguir, faremos referência a alguns estudos que abordam, também comparativamente, o 

ponto de vista de adolescentes, mas, tendo como contexto a instituição escolar e delimitando a 

especificidade dos direitos de crianças e adolescentes.    

     Como parte de um estudo internacional que envolveu Brasil, África do Sul, Nova Zelândia, 

Palestina, Noruega e Estados Unidos, Rizzini, Pereira e Thapliyal (2007) procuraram analisar 

como o local de residência, a classe socioeconômica, a etnia e a religião influenciavam o 

conhecimento político e a participação dos jovens. O principal objetivo consistiu em explorar 

as percepções de crianças e de adolescentes sobre participação cidadã, priorizando os seus 

direitos. Os participantes eram alunos de colégios públicos e privados da cidade do Rio de 

Janeiro. Cerca de 120 crianças (com idade entre oito e nove anos) e adolescentes (com idade 

entre 14 e 15 anos) compuseram 13 grupos focais (cada grupo com uma média de 10 

participantes). Eram alunos de três escolas municipais (residentes de comunidades de baixa 

renda) e de duas escolas de classes média e alta. Dois grupos focais distintos foram 

constituídos com crianças e adolescentes em situação de rua e oriundos do MST (Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). 
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     Rizzini et al. (2007) afirmaram, a partir dos seus achados, que crianças e adolescentes 

demonstram conhecer os seus direitos e identificam fatores que os levam a preferir alguns 

direitos em detrimento de outros. Lidam com as diferenças sociais de formas tão 

contraditórias e complicadas quanto os adultos. Conhecem as contradições e conflitos nos 

discursos e práticas voltadas para a infância e seus direitos. Além disso, crianças e 

adolescentes de diferentes classes sociais percebem os seus direitos de modos diferenciados. 

Aparece entre os alunos das escolas públicas, por exemplo, a percepção de que os direitos são 

desiguais em função da localização da residência e também em função do pertencimento à 

escola pública ou privada. Enquanto que algumas crianças de escolas particulares expressam a 

ideia de que indivíduos que não trabalham, que não possuem casa própria ou renda, não 

deveriam ser considerados cidadãos. As autoras disseram notar que em determinadas 

expressões dos participantes transparece a existência do desconforto social no Brasil com a 

ideia de que as crianças sejam sujeitos de direito. 

     Rizzini et al. (2007) identificaram, também, diferenças entre as percepções de crianças e 

adolescentes. As crianças focalizam predominantemente o bem-estar físico e emocional, 

alimentação e moradia adequadas, escolas de qualidade e o desejo de contribuir para uma vida 

baseada em segurança, justiça e dignidade. Os adolescentes expressam a necessidade de 

reconhecimento e respeito e o desejo de realizar escolhas autônomas. Muitos deles apontaram 

os governos como violadores dos seus direitos. 

     Sherrod (2008) é outro autor que focaliza o desenvolvimento da cidadania, mas 

procurando enfatizar que direitos e deveres são indissociáveis. O objetivo de seu estudo 

consistiu em compreender as visões de adolescentes sobre os direitos e responsabilidades 

relativos à cidadania. Os participantes foram 302 adolescentes, com idade entre 13 e 18 anos, 

selecionados em quatro escolas no nordeste dos Estados Unidos. Havia escolas seletivas e 

escolas públicas, escolas de alto desempenho e escolas de baixo desempenho. Além disso, a 

diversidade de escolas permitiu que a amostra representasse um leque de origens étnicas: 

euro-americanos, hispânicos, afro-americanos, asiáticos, americanos indianos e multirraciais. 

Seus pais apresentavam diferentes graus de escolaridade. 

     Sherrod (2008) utilizou um survey, que incluía itens de autorrelato, para avaliar gênero, 

pertencimento étnico, educação dos pais, religião, afiliação política etc., e uma escala tipo 

Likert, de cinco pontos. Sua constatação básica é que os direitos foram vistos pelos 

adolescentes como sendo constituídos por dois componentes principais: o primeiro eram as 

coisas que alguém obtém pelo fato de ser cidadão (cuidado, proteção). O outro componente 
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eram as liberdades, como a de expressão e a de votar. As liberdades representavam 

participação ou autodeterminação. Cuidados e proteção foram vistos pelos adolescentes como 

sendo tão importantes quanto as liberdades. Entretanto, a percepção de cuidados e proteção 

como algo que se obtém do Governo decresce com a idade. Ou seja, a visão de cidadania 

continua a crescer à medida que os jovens começam a praticar a cidadania. O que está em 

jogo é a aprendizagem, como afirma DaMatta (1991).  

     Sherrod (2008) buscou examinar também a maturidade das visões de cidadania dos 

adolescentes. Um aspecto da maturidade diz respeito à possibilidade das atitudes quanto aos 

direitos se relacionarem às visões de responsabilidade. Tanto cuidados e proteção quanto 

liberdades apareceram relacionadas à responsabilidade civil, mas não à responsabilidade 

política. O autor observou que muitos adolescentes participavam de serviços comunitários e 

tinham, portanto, a oportunidade de exercitar responsabilidades civis e de ver como elas se 

relacionavam aos direitos. Porém, eles não tinham ainda a oportunidade de exercitar a 

cidadania através de atividades como a de votar e, por isso, não podiam ainda ver como a 

participação política se relacionava aos direitos. Para o autor, as responsabilidades 

representam o lado ativo da cidadania. Neste sentido, a oferta de direitos sem a contraparte 

das responsabilidades representa uma limitada visão da criança como participante ativa em 

seu desenvolvimento e na comunidade.  

     Neste estudo de Sherrod (2008), muitas variáveis estiveram relacionadas às liberdades: 

sexo/gênero, instrução parental, identificação com partido político etc. A idade foi a única 

variável que se relacionou aos direitos de cuidado e proteção. Os resultados, de acordo com o 

autor, indicaram que os pais mais instruídos promovem mais provavelmente a importância 

das liberdades. Como mais instrução se associa a mais prosperidade, essas famílias tendem a 

valorizar menos os cuidados e proteção advindos do Governo. Então, adolescentes em 

desvantagem social viam as liberdades como menos importantes do que cuidados e proteção.  

     Um recente estudo comparativo foi conduzido em Israel, por Khoury-Kassabri e Ben-

Arieh (2008). Os autores examinaram a compreensão de adolescentes sobre, seus direitos, em 

diferentes contextos nacionais, culturais e religiosos. Os dados foram coletados nas partes 

leste e oeste de Jerusalém. Os participantes foram 954 estudantes, com idades entre 12 e 14 

anos, selecionados em 11 escolas. Desses adolescentes, 580 eram judeus (317 de duas escolas 

laicas e 263 de três escolas religiosas) e 361 eram árabes de seis escolas (293 muçulmanos e 

68 cristãos). 
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     Khoury-Kassabri e Ben-Arieh (2008) adaptaram protocolos utilizados em pesquisas 

anteriores que incluíam itens e escalas relativos aos seguintes temas: compreensão dos 

adolescentes sobre o conceito de direitos das crianças; adesão dos adolescentes aos direitos 

em diferentes contextos; compreensão dos adolescentes sobre as violações dos direitos; e 

religião e religiosidade. 

     Os autores notaram que a variável nacional é fortemente relacionada às concepções de 

direitos, o que nos leva a relativizar os achados de Doise (2003). Os adolescentes judeus 

apoiaram mais os direitos das crianças do que os árabes. Khoury-Kassabri e Ben-Arieh (2008) 

afirmam que isto está de acordo com a ideia de que sociedades tradicionais são mais lentas 

para reconhecer os direitos das crianças. Os autores acrescentam que também pode ser que as 

diferenças socioeconômicas entre os dois grupos tenham contribuído para isso. A minoria 

árabe tem menos recursos econômicos e sociopolíticos do que os judeus. 

     Padrões culturais divergentes foram encontrados quanto ao apoio aos direitos das crianças 

no contexto público e governamental (direitos no âmbito do sistema educacional, tais como 

escolher que aula frequentar; e direitos no sistema governamental, tais como expressar 

opiniões políticas e influenciar processos políticos). Neste ponto, os adolescentes árabes 

davam mais apoio aos direitos das crianças do que os judeus. Essa divergência, segundo os 

autores, pode ser devida ao fato de que as crianças árabes estão sujeitas à discriminação no 

Estado de Israel. Entretanto, devido à experiência pessoal ou grupal, eles não percebem seus 

direitos como irrevogáveis como os estudantes judeus tendem a perceber seus direitos 

pessoais. Além disso, as crianças árabes têm sido mais atuantes na luta dos palestinos por 

independência (Khoury-Kassabri & Ben-Arieh, 2008). 

     Não foram encontradas, nesse estudo, diferenças entre os participantes muçulmanos e 

cristãos em sua compreensão dos direitos das crianças. Além disso, poucos conceitos de 

direitos das crianças eram significativamente correlacionados ao grau de religiosidade. 

Especificamente, os adolescentes que indicaram seu nível de religiosidade como leigo ou 

tradicional apoiaram os direitos de autodeterminação e compreenderam melhor a violação dos 

direitos das crianças, quando resultavam em dano direto e pessoal à criança, do que os 

adolescentes religiosos. Poderia ser notado que estas diferenças não eram consistentes nos 

diferentes grupos nacionais – enquanto esta tendência era verdadeira para os adolescentes 

judeus – entre os adolescentes árabes, os estudantes leigos relataram menor adesão aos 

direitos das crianças, quando comparados aos adolescentes religiosos e tradicionais (Khoury-

Kassabri & Ben-Arieh, 2008). 
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     Embora as crenças religiosas possam influenciar crenças sobre os direitos, especialmente 

quando a dignidade humana está implicada, os dados encontrados por Khoury-Kassabri e 

Ben-Arieh (2008) não confirmaram esta pressuposição. Como um dos poucos que têm 

focalizado culturas não cristãs e não ocidentais, o estudo forneceu evidências, segundo os 

autores, de que o conceito de direitos das crianças entre os jovens é saliente através de 

diversas culturas e nacionalidades. Mostrou que a religião desempenha um fraco papel nisso, 

em que pesem as limitações metodológicas do estudo, na alegação dos próprios autores. 

     Outro estudo importante, nesta área, foi realizado por Molinari (2001). Esta autora 

examinou as representações sociais de 410 adolescentes italianos, na faixa de 13 a 17 anos, de 

quatro tipos de escola. Um tipo de escola (middle school) corresponde ao nosso ensino 

fundamental, de 5ª à 8ª série, e outro tipo (high school) corresponde ao ensino médio - 

formação geral. O terceiro tipo de escola é um colégio técnico e o quarto é um centro de 

orientação vocacional. 

     Os participantes foram solicitados a responder a um questionário, com frases incompletas, 

sobre os direitos de crianças e adolescentes, na primeira parte, e, na segunda parte, com 

questões referentes à atribuição de responsabilidade a cinco agências (governo, família, 

escola, associações voluntárias e polícias), o grau em que os direitos são respeitados na Itália, 

valores-referência e explicações para violações dos direitos. Os vinte itens do questionário 

foram agrupados em quatro categorias: direitos de proteção, direitos na família, direitos de 

liberdades individuais e direitos de minorias (Molinari, 2001). Nota-se que a autora, além de 

uma mais numerosa tipificação das escolas, apresenta uma cuidadosa categorização dos 

direitos que aparecem nas expressões dos participantes. 

     Para os estudantes da middle school, que eram os mais jovens, os direitos envolviam a 

dimensão relacional. Os valores de referência eram ligados à família. Eles esperavam que a 

família fosse serena, unida e tradicional, e que os direitos fossem atendidos através da ajuda, 

compreensão e diálogo. Os estudantes da high school, que eram os que se preparavam para 

ingressar na universidade, apresentaram uma visão "pública" ou social dos direitos, voltada 

para sujeitos que precisavam de compreensão e proteção contra a exploração. Eles puseram 

em relevo a crença em valores universais (igualdade e dignidade), atribuíram responsabilidade 

ao governo e importância à escola e às relações afetivas (Molinari, 2001). 

     Os estudantes do colégio técnico, que eram os mais velhos, viam os direitos da criança 

especialmente em termos de violação, que precisava da intervenção da polícia e de 

associações voluntárias. Eles priorizaram a educação, o cuidado, a saúde e a liberdade de 
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escolha. Os estudantes do centro de treinamento vocacional, cuja experiência de escolarização 

tinha sido mais problemática, pois que marcada por reprovações, deram importância aos 

direitos individuais de escolha e opinião. Eram desconfiados quanto à intervenção do 

governo, da família e da escola. Acreditavam parcialmente na polícia e nas associações 

voluntárias e alegavam que as crianças não são respeitadas na Itália. Eles priorizaram a 

liberdade, a amizade, a justiça e a solidariedade, e demandavam mais direitos sociais. Os 

estudantes do colégio técnico e do centro de treinamento vocacional eram mais orientados 

para o mundo do trabalho (Molinari, 2001). 

     De modo geral, os participantes abordaram os direitos em termos de ganhos em respeito 

para todas as crianças, com ênfase nas liberdades e educação na família. Molinari (2001) 

concluiu que as representações dos direitos das crianças são organizadas diferentemente nos 

quatro grupos de participantes, de acordo com o grau de escolarização ou tipo de escola, em 

função da articulação entre idade, orientação educacional e condições socioeconômicas da 

família.    

     Rizzini et al. (2007), ao encontrar diferenças entre as percepções de crianças e de 

adolescentes a respeito dos seus direitos, confirmavam, de certo modo, achados anteriores 

como os de um importante estudo evolutivo conduzido por Barroso (2000). Esta autora 

definiu três objetivos básicos para sua investigação: 

1. Investigar que ideias as crianças e os adolescentes têm sobre os seus direitos. 

2. Identificar se tais ideias evoluem ao longo das diferentes idades. 

3. Estabelecer uma comparação entre as ideias das crianças e as ideias dos adolescentes 

pertencentes a distintos níveis socioeconômicos, buscando semelhanças e/ou diferenças. 

     A investigação de Barroso (2000) foi centrada em apenas três direitos: direito à educação, 

à alimentação e à proteção contra maus-tratos. A autora introduziu a variável nível econômico 

para avaliar se os intercâmbios sociais a ela vinculados influenciavam de algum modo na 

construção da noção de direito. A caracterização socioeconômica dos participantes foi 

baseada no nível de escolarização dos pais ou responsáveis e pelas suas ocupações.  

     Barroso (2000) trabalhou com 60 participantes, com idade entre oito e 17 anos, divididos 

em cinco grupos (oito a nove anos, 10 a 11 anos, 12 a 13 anos, 14 a 15 anos e 16 a 17 anos), 

cada um com 12 participantes. Trinta eram de nível socioeconômico baixo e trinta de nível 

socioeconômico alto. A autora usou o método clínico piagetiano, sendo contadas quatro 

histórias, envolvendo a violação dos direitos à educação, à alimentação e à proteção contra 

maus-tratos, a partir das quais foram formuladas perguntas comuns para todos os 
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participantes. Foram também formuladas perguntas gerais sobre a noção de direito. Para cada 

história foi considerada a interpretação do participante, se a concebia como passível de 

realidade ou não, sua compreensão do problema posto, o que propunha como solução e a 

argumentação que utilizava para isto. 

     Foi efetuada uma análise qualitativa (baseada em categorizações) e quantitativa (através do 

teste Qui-quadrado) para estabelecer relações entre as seguintes variáveis: categorias e idades, 

categorias e níveis socioeconômicos. Segundo Barroso (2000), os participantes mais velhos 

apresentaram conhecimentos mais elaborados, mais complexos, mais abstratos e mais 

realistas, enquanto os mais novos ficaram mais colados à concretude do cotidiano, ao nível 

das atividades, das aparências. Para os mais novos, as questões dos direitos se resolvem entre 

pessoas. Para os mais velhos, entretanto, essas questões envolvem instituições. 

    Barroso (2000) identificou três níveis no desenvolvimento da noção de direito, sem, 

entretanto, relacioná-los a idades específicas: Nível I - ausência de compreensão da noção de 

direitos e de suas violações; Nível II - direito compreendido como uma noção relacional, 

envolvendo responsabilidade pessoal e respeito por parte do outro; Nível III - o direito é 

concebido como necessidade humana de validade universal, moral e regulada, 

institucionalmente, segundo um princípio de justiça. 

    Em síntese, Barroso (2000) concluiu que a noção de direito é construída num longo 

processo e que não é possível reduzir as grandes diferenças encontradas entre os níveis de 

compreensão a uma questão de falta de informações, pois estas vão sendo incorporadas à 

medida que os sujeitos vão lhes atribuindo sentidos. A autora conclui, também, que não pode 

ser confirmada a hipótese de que as ideias das crianças e dos adolescentes são influenciadas 

pelo nível socioeconômico a que eles pertencem. 

    Essa associação entre o nível socioeconômico e a visão dos adolescentes sobre os seus 

direitos foi justamente uma das associações encontradas por Souza (2008). Nesse caso, o nível 

socioeconômico foi representado pela escolaridade dos genitores dos adolescentes. O nível 

socioeconômico e o grupo/contexto aparecem associados ao “dever de respeitar e cumprir as 

leis, apoiando o direito das outras pessoas e zelando pela ordem pública” (p. 116). Além 

disso, a autora identificou relações entre a presença ou ausência de conhecimentos entre os 

adolescentes, sobre os seus direitos, e os seguintes fatores: família, faixa etária, cor da pele e 

sexo dos participantes. 

    Em seu estudo, Souza (2008) contou com a participação de 101 adolescentes, entre 

meninos e meninas da região metropolitana de Porto Alegre, que compuseram três grupos, de 
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acordo com o contexto: um formado pelos que residiam com suas famílias e frequentavam 

escolas públicas, outro constituído pelos que residiam com suas famílias e estudavam em 

escolas particulares, e o terceiro, formado por adolescentes que moravam em abrigos. Para a 

coleta de dados, a autora utilizou dois questionários e um inventário, em uma perspectiva 

quantitativa. 

     Inclusão, participação, expressão, educação, lazer e proteção contra a violência e o 

trabalho foram os direitos mais conhecidos pelos adolescentes. Eles demonstraram conhecer 

menos os direitos ao respeito, ao tratamento diferenciado do adulto quando em conflito com a 

lei, proteção contra o trabalho doméstico, liberdade de reunião e associação e de buscar 

orientação (Souza, 2008). 

     Duas outras informações ganham relevo nesse estudo de Souza (2008). A primeira é 

referente aos participantes não brancos, cujos pais apresentavam escolaridade mais baixa. Eles 

indicaram perceber mais direitos não respeitados, o que, segundo a autora, traz à tona o 

processo histórico de exclusão étnico-racial ainda em curso no Brasil. A segunda informação 

é a sugestão de que o macrossistema (cultura, hábitos e costumes) e os microssistemas 

(família e escola) estão associados aos conhecimentos dos adolescentes, sendo mais 

imponente a ascendência do macrossistema.  

     Neff e Helwig (2002) relatam várias pesquisas em que examinaram o raciocínio sobre 

direitos e autoridade em quatro culturas nacionais diferenciadas: China, Índia, Canadá e 

Estados Unidos. Um desses estudos, conduzido no Canadá e nos Estados Unidos, focalizou os 

julgamentos sobre direitos, como liberdade de expressão e liberdade religiosa, da infância à 

idade adulta. Crianças e jovens conceituaram essas liberdades como direitos morais 

universais, mantidos através dos contextos culturais, sem considerar a existência de leis que 

negam esses direitos. Como justificativa, crianças e adolescentes apelaram para concepções 

de protagonismo humano, tais como prerrogativas e escolhas pessoais. Além disso, crianças 

mais velhas e adolescentes usaram também conceitos mais abstratos, tais como 

reconhecimento da importância desses direitos para a manutenção de organizações sociais ou 

políticas democráticas que garantam aos indivíduos ter voz em processos decisórios. Em 

nenhuma idade, entretanto, os direitos foram vistos como sendo determinados pela autoridade 

ou por leis sociais existentes. Mas, ao aplicar esses conceitos a situações concretas, crianças, 

adolescentes e adultos tomaram em consideração vários aspectos das situações, de modo que 

as referidas liberdades nem sempre foram mantidas. 
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     Em outro desses estudos, adolescentes e adultos americanos consideraram questões tais 

como se a liberdade de expressão e a liberdade religiosa conflitavam ou não com outros 

conceitos sociais e morais, como dano psicológico ou físico ou igualdade, ao decidir sobre a 

concessão desses direitos em situações específicas. Falas contendo ofensas raciais ou 

defendendo a violência física, por exemplo, os participantes consideraram que deveriam ser 

legitimamente proibidas pelas autoridades governamentais (Neff & Helwig, 2002). 

     Em outro estudo em que foram examinadas as concepções de crianças sobre seus direitos 

de expressão e liberdade religiosa, participantes canadenses diferenciaram direitos de crianças 

e direitos de adultos, prestando mais atenção a questões como competência dos protagonistas 

ao exercitar seus direitos. Por exemplo, embora crianças mais novas não considerassem a 

idade, quando raciocinavam sobre as restrições impostas pelos pais à liberdade de seus filhos, 

os participantes mais velhos (adolescentes e adultos) distinguiram crianças de adultos. Eles 

argumentaram que os pais poderiam determinar as escolhas religiosas de seus filhos quando 

eles tivessem oito, mas não 21 anos de idade. Os participantes consideraram crescentemente, 

de acordo com a idade, as características do contexto social, de modo que a aplicação dos 

direitos em situações específicas se tornou mais discriminativa, sensível ao contexto e com 

nuances, conforme o desenvolvimento do participante. 

     Neff e Helwig (2002) avaliaram, em um estudo mais recente do que os anteriores, 

concepções de decisões democráticas ou autoritárias entre adolescentes chineses. Foi 

apresentada uma série de situações em que os participantes deveriam julgar a adequação de 

métodos de tomada de decisão que favoreciam a autonomia das próprias crianças e seu 

envolvimento igualitário nessas decisões (regra da maioria ou consenso) versus decisões 

tomadas apenas pela autoridade adulta, para um número de decisões envolvendo crianças com 

seus pares, na família e em contextos escolares. A amostra incluiu 574 adolescentes entre 12 e 

18 anos de idade, de três regiões chinesas, que preencheram questionários na própria sala de 

aula. Descobriu-se que os julgamentos variaram pelas situações e contextos sociais de modo 

similar ao que ocorreu nos estudos canadenses citados anteriormente. Embora os participantes 

tendessem a preferir o procedimento democrático da regra da maioria em muitas decisões, em 

alguns casos – tais como decisões sobre que filme ver no grupo de pares e decisões sobre 

currículo na escola – uma proporção significativa de participantes (de um quarto a um terço) 

preferiram que autoridades adultas tomassem essas decisões. Também houve mais suporte 

para decisões tomadas através de consenso em contexto familiar (50%) do que em outros 

contextos sociais.  
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     No raciocínio dos adolescentes, as preferências por procedimentos democráticos ou 

consensuais foram apoiadas por referências aos direitos e autonomia das crianças. Em 

contraste, o apoio à autoridade adulta tendeu a ser justificado pela referência à superior 

competência das autoridades para adotar escolhas apropriadas. Embora houvesse alguma 

tendência entre os participantes de regiões mais tradicionais para preferir mais a autoridade 

adulta que entre os seus pares urbanos, de modo geral, as respostas foram muito similares nas 

três regiões da China, a despeito das enormes diferenças no nível de modernização ou 

tradicionalismo. Estes achados, segundo os autores (Neff & Helwig, 2002), sugerem que as 

características das situações sob consideração, mais do que variáveis ambientais mais gerais, 

como grau de tradicionalismo, são mais importantes para explicar os padrões gerais dos 

resultados obtidos. 

     Outro estudo relatado por Neff e Helwig (2002) avaliou o raciocínio de crianças, 

adolescentes e adultos indianos sobre autonomia e responsabilidade em contextos de 

relacionamento conjugal. O estudo foi conduzido com participantes de famílias hindus de 

classe média baixa. A comunidade se conforma amplamente aos padrões tradicionais, com a 

família desempenhando o papel social e econômico dominante na vida da maioria das 

pessoas, especialmente das mulheres. Embora os resultados tenham variado em relação à 

idade e ao sexo dos participantes, descobriu-se que, de modo geral, os indivíduos eram mais 

propensos a enfatizar a autonomia pessoal para os maridos e a responsabilidade interpessoal 

para as esposas, refletindo a natureza hierárquica dos casamentos indianos. Os participantes 

(especialmente crianças do sexo masculino) foram mais propensos a julgar que era correto o 

esposo fazer o que quisesse do que a esposa fazer o que quisesse. Apesar dessa tendência, 

notou-se que essa diferença era relativamente pequena. Julgamentos de autonomia eram 

frequentemente aplicados tanto às esposas quanto aos esposos, dependendo da situação 

considerada. Os participantes levavam em conta a importância relativa das considerações 

pessoais e as necessidades do outro em dadas situações. Os autores afirmam que os dados 

sugerem que os indianos não têm uma orientação global para a responsabilidade interpessoal, 

ainda quando pensam sobre o papel de esposa. Ao invés disso, há preocupações quanto à 

autonomia de maridos e esposas quando seus desejos são considerados importantes e 

necessários para a realização pessoal. Notou-se também que foram feitos julgamentos que 

apoiavam a ideia da esposa fazer o que quisesse, mesmo contrariando os desejos do marido, o 

que contradizia a tradição indiana de que é dever da esposa obedecer ao seu marido. As 

pessoas eram influenciadas pela hierarquia de gênero, garantindo mais prerrogativa pessoal ao 
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marido do que à esposa, mas eles também faziam julgamentos que eram discrepantes em 

relação a esta norma. 

     Neff e Helwig (2002) partem da ideia de que as culturas ocidentais têm sido descritas 

como primariamente orientadas para os princípios dos direitos individuais e da autonomia; 

enquanto que as culturas orientais têm sido descritas como primariamente orientadas para o 

dever e a obediência à autoridade. Então, eles afirmam ter descoberto que, em nenhum 

exemplo, o raciocínio dos indivíduos segue uma orientação puramente cultural. Os indivíduos 

levam em conta vários aspectos das situações ao fazer julgamentos sobre direitos e 

autoridade, e, às vezes, rejeitam ou criticam práticas culturais existentes. Algumas das 

diversidades encontradas poderiam ser creditadas ao lugar ocupado pelos indivíduos na 

hierarquia social, com aqueles em posições dominantes sendo mais inclinados a manter a 

desigualdade e aqueles em posições subordinadas desejando mais igualdade e liberdade de 

escolha. Quando a autonomia é limitada pelas práticas culturais para alguns indivíduos, em 

algumas áreas, como parece ser o caso, por exemplo, dos processos decisórios em contextos 

acadêmicos para crianças chinesas, um elevado senso e desejo de autonomia pode ainda 

acontecer. 

     Os achados dessas pesquisas sugerem que conceitos de liberdades civis e direitos emergem 

cedo na adolescência e desempenham importante papel em julgamentos sociais, em culturas 

ocidentais e orientais. O desenvolvimento de conceitos de direitos anterior à adolescência 

também tem recebido atenção. Crianças ocidentais começam a construir um domínio de 

autonomia pessoal em idade precoce, que usam para pôr limites ao poder e autoridade dos 

adultos. É postulado que as concepções básicas de autonomia pessoal podem ser fundamentos 

para conceitos mais abstratos de liberdade individual, como se manifestam em liberdades 

civis tais como liberdade de expressão e liberdade religiosa (Helwig & Turiel, 2002). 

     Crianças da escola elementar possuem conceitos de liberdade civil, embora varie com o 

desenvolvimento a forma como são aplicados e coordenados com outros conceitos sociais, 

tais como regras legais. Claras diferenças relativas ao desenvolvimento foram encontradas nos 

tipos de explicação que elas usam para defender a liberdade de expressão. As aplicações de 

conceitos de direitos e liberdades civis se tornam mais sutilmente discriminativas com o 

desenvolvimento. Com a idade, as crianças crescentemente distinguem os direitos de adultos e 

de crianças, e consideram o contexto social, ao julgar se alguém deveria ter ou não ter direitos 

(Helwig & Turiel, 2002).  
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     Dos estudos aqui abordados, sobressaem algumas convergências dignas de nota a respeito 

da compreensão que crianças e adolescentes desenvolvem sobre os seus direitos. Diga-se, de 

passagem, que essas convergências emergem da aplicação de uma expressiva variedade de 

recursos metodológicos e de leituras possibilitadas por diferentes referenciais teóricos.  

     Primeiro, fica claro que crianças e adolescentes apresentam conhecimentos sobre os seus 

direitos, em diversas culturas. Segundo, esses conhecimentos estão em sintonia com a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos ou com as especificidades da Convenção das 

Nações Unidas sobre os Direitos da Criança ou do Estatuto da Criança e do Adolescente (no 

caso do Brasil).  

     Se as muitas semelhanças entre os conhecimentos sobre os direitos humanos transcendem 

as fronteiras nacionais, como aponta Doise (2003), fica bem marcado, ao mesmo tempo, que 

as diferenças de um contexto para outro são expressivas. Essas diferenças estão relacionadas à 

posição socioeconômica, principalmente. Rizzini et al. (2007) anunciam diferenças 

relacionadas à religião e à etnia, mas não apresentam elementos que sustentem isso, ainda que 

pareça uma ideia bastante plausível, conforme podemos ver no estudo de Souza (2008).  

     Relacionada às diferenças entre posições socioeconômicas e às diferenças entre os 

contextos, cada um com sua dinâmica e características peculiares, surge a questão da difusão 

e acesso a informações. Barroso (2000) não encontra elementos que confirmem isso, mas 

parece improvável que a mídia, principalmente a mídia televisiva, não participe ativamente do 

trânsito de informações sobre os direitos. É igualmente improvável que posições 

socioeconômicas diferentes não se relacionem estreitamente com acessos diferenciados à 

informação. O que parece mais provável é que as estratégias utilizadas pela autora tenham 

sido inadequadas para abordar esse aspecto do fenômeno. 

     Essa questão da influência da mídia foi abordada por Fernandes (2007), que desenvolveu 

um estudo em João Pessoa – PB, através do qual buscou verificar se os meios de comunicação 

de massa funcionam como modeladores das representações sociais dos adolescentes sobre os 

direitos humanos. A autora contou com a participação de 212 adolescentes na primeira fase e 

205 na segunda fase da pesquisa. Eles responderam a questionários e suas respostas foram 

submetidas a uma análise de conteúdo. 

     Nesse estudo, a mídia surge, ao lado da família e da escola, como importante fonte de 

informação sobre os direitos humanos, para os adolescentes. Esses conhecimentos são 

relacionados principalmente aos programas televisivos e remetem aos direitos presentes em 

leis, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para quase 60% dos participantes da 
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pesquisa, os programas jornalísticos policiais e sensacionalistas constituíam a principal fonte 

de informação. Portanto, Fernandes (2007) toma os direitos humanos enquanto representações 

sociais normativas e considera que esses conhecimentos, produzidos teoricamente na 

dimensão institucional, são apropriados pelo senso comum. 

     Embora houvesse o predomínio de definições pouco elaboradas sobre os direitos humanos, 

Fernandes (2007) comparou as respostas dos adolescentes que indicaram preferência pelos 

programas jornalísticos (Correio Verdade e Jornal Nacional) e as respostas daqueles que 

preferiam a telenovela juvenil (Malhação). Nas respostas dos primeiros havia a ideia de que 

os direitos humanos não costumavam ser respeitados e, também, a ideia de que “os direitos 

humanos são diretos de bandidos e estão a serviço da impunidade e da injustiça” (p. 105). Nas 

respostas do segundo grupo, aparecem “representações mais positivas e abrangentes dos 

direitos humanos”, que produzem discussão e reflexão sobre discriminação, injustiça e 

direitos de minorias. 

     Por enquanto, não é convincente a sugestão de que diferenças entre os conhecimentos de 

crianças e adolescentes possam ser atribuídas parcialmente ao tipo de escola (pública e 

particular, principalmente) por eles frequentada, em função do tipo de ensino ou do destaque 

conferido à questão dos direitos. Não aparecem nesses estudos sinais de que as escolas 

estejam incluindo, de alguma forma, a temática dos direitos de crianças e adolescentes em 

suas atividades. O que vem ficando evidente é que essas diferenças se relacionam com as 

diferenças entre posições socioeconômicas. Observa-se, ainda, que os tipos de escola parecem 

expressar mais as diferenças socioeconômicas, como no estudo de Sherrod (2008).   

     Também aparece em vários estudos a compreensão de que as concepções de crianças e de 

adolescentes sobre os próprios direitos comportam diferenças importantes. As diferenças 

básicas são referentes ao processo de conscientização, ou seja, as crianças não são conscientes 

dos conhecimentos que expressam, estes são calcados nas atividades cotidianas, mas vão 

ficando mais complexos, reflexivos e críticos através da adolescência (Morrow, 1999; 

Barroso, 2000; Rizzini et al., 2007).  

     Nesta mesma direção, Rizzini et al., (2007) indicam que crianças de uma favela carioca 

preferem direitos relacionados à participação, à busca do bem comum, da justiça e dignidade. 

Molinari (2001) também encontrou entre os participantes mais jovens de sua pesquisa essa 

preferência pela dimensão relacional, porém, remetendo à família. A preferência por direitos 

individuais e por autonomia aparece entre adolescentes nos estudos de Rizzini et al. (2007), 
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Sherrod (2008) e Molinari (2001). Nos estudos de Molinari (2001) e de Galvão et al. (2005), 

o direito ao trabalho surge como expectativa entre os adolescentes.  

     Um aspecto importante de alguns desses estudos é a emergência da responsabilização do 

governo pela violação ou não garantia dos direitos de crianças e adolescentes (Molinari, 2001; 

Rizzini et al., 2007). Isto indica que os adolescentes lançam um olhar ampliado, crítico, sobre 

a questão. Mas seria interessante saber se eles identificam os direitos, individuais ou sociais, 

em relação aos quais incide a responsabilização do governo ou de outras agências. 

     Esses estudos que abordam a temática dos direitos de crianças e adolescentes, a partir da 

escuta de suas vozes, são muito promissores. Para Melton (2008), embora algumas diferenças 

interessantes tenham sido reveladas na exploração das perspectivas dos jovens, numa grande 

diversidade de contextos, a maior mensagem é a consistência geral dos achados em relação à 

natureza do raciocínio dos adolescentes sobre essa matéria e a importância de direitos 

particulares para eles.  

     Por enquanto, eles identificam conexões muito genéricas entre os conhecimentos dos 

adolescentes e seu contexto sociocultural. A identificação de conexões mais específicas 

significará um avanço em relação à possibilidade de que esses achados se tornem 

instrumentos, cuja apropriação seja propulsora de transformações das realidades sociais de 

crianças e adolescentes. Além disso, uma expressiva lacuna se apresenta, diante dos atuais 

estudos nessa área, referente a aspectos de grande interesse teórico. Trata-se de saber como 

esses conhecimentos constituídos no plano social originam conhecimentos na dimensão 

individual e mobilizam o sujeito nas atividades e práticas sociais. As contribuições 

pretendidas e planejadas no presente estudo são relativas a estes dois planos.  
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5 COMPARTILHAMENTOS E SINGULARIZAÇÕES 

 

Dessa forma, assim como cada ponto singular de um 
holograma contém a totalidade da informação do que 
representa, cada célula singular, cada indivíduo singular 
contém de maneira “hologrâmica” o todo do qual faz parte e 
que ao mesmo tempo faz parte dele. 

                                                             Edgar Morin 
 
 

     Ao longo do presente capítulo, abordaremos as categorias de significado, sentido e 

singularização, na perspectiva da Psicologia Sócio-Histórica, de modo a explicitar os 

fundamentos teóricos do corrente empreendimento investigativo, bem como a tradição teórica 

a que este se afilia. 

     Namura (2004) identifica no idealismo platônico e no racionalismo aristotélico as raízes 

históricas das tendências filosóficas que sustentaram o debate entre razão e sensação. Este 

debate teria orientado a Psicologia para a adoção e construção da categoria “sentido”, em sua 

busca de explicação para “a necessidade do homem em dar um sentido à vida ou construir 

uma vida cheia de sentido” (p. 91).  

     Acorde com os dualismos que marcam a Psicologia, duas abordagens se desenharam na 

compreensão inicial do sentido: uma que optou pelas sensações e percepções (foco nos órgãos 

dos sentidos) e outra que se voltou para a linguagem e a comunicação (foco nos sentidos 

denotativo e conotativo). Entretanto, o hegemônico sistema positivista se encarregou de 

rechaçar a segunda vertente, por sua incompatibilidade com a objetividade e a neutralidade 

científicas (Namura, 2004). 

     Então, o que se apresenta aí é a dualidade empirismo e racionalismo. De um lado, a 

tradição lockeana, com a metáfora da mente como tábula rasa, transforma os órgãos dos 

sentidos em “porta de entrada dos processos cognitivos, dos processos de aprendizagem e da 

reflexão” (Namura, 2004, p. 93). Essa concepção de sentido deságua no associacionismo, 

behaviorismo etc., e sua influência pode ser compreendida com base em três pressupostos:  

O que é externo e visível – o estímulo – é mais importante que o organismo, a admissão de que o anterior é 
mais relevante do que o que segue o desenvolvimento, e o que é pequeno e molecular, as idéias simples, é 
mais fundamental do que o que é grande e complexo, as idéias complexas. (Namura, 2004, p. 94).     
 

     O empirismo de Locke na Psicologia representa a perspectiva científica, que se empenha 

em combater a perspectiva filosófica e firmar a Psicologia como ciência. Essa perspectiva 

filosófica, representada principalmente pela tradição alemã, postula a origem inata das ideias 

e do conhecimento. A tradição filosófica alemã “contrapõe-se ao reducionismo molecular e ao 

dualismo cartesiano, postulando que a pessoa é a fonte dos atos e que a atividade é dotada de 
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finalidade” (Namura, 2004, p. 94). Com as proposições inatistas de Leibnitz (relação entre o 

corpo, a alma, a autossuficiência das mônadas e a sincronização divina) e os questionamentos 

de Berkeley (a rejeição ao sagrado e a experiência como único fenômeno passível de 

conhecimento) e Hume (a mente conhece somente seus próprios processos), passa a existir a 

compreensão de que “as ideias, percepções, motivações e a reflexão numa organização 

própria da mente geram e doam sentido ao mundo ao interagir com o meio ambiente” 

(Namura, 2004, p. 95), pois as sensações funcionam como fonte de conhecimento. A questão, 

portanto, é saber se esse conhecimento é ou não verdadeiro. 

     Um avanço teórico importante é promovido por Hermann Von Helmholtz. Ele vincula a 

origem do sentido “a um trabalho interior da mente, à influência da experiência passada e à 

personalidade do indivíduo” (Namura, 2004, p. 96). O problema é que, de um lado, ele recusa 

a possibilidade de um método baseado em observações e informações do sujeito, por suas 

implicações subjetivas, e, de outro lado, o método experimental não é capaz de apreender o 

sentido. 

     É nesse momento que entra em cena o “dualismo metodológico” de Wundt. Sua proposta é 

que os métodos psicofísicos sejam mantidos para estudar os processos elementares 

(sensações, percepções) e que os processos mentais sejam estudados pelo método histórico, 

buscando-se informações na cultura, através, por exemplo, da relação entre pensamento e 

linguagem. Em sintonia com Wundt, Franz Brentano afirma que o ato de significar um objeto 

é o que identifica o verdadeiro processo psicológico (Namura, 2004).  

     Segundo Farr (1999), na Alemanha, Dilthey considerou a história uma disciplina central da 

Psicologia, sendo esta uma ciência humana e social e a mente humana concebida em termos 

históricos. De modo convergente, Wundt também concebia a mente como fenômeno 

histórico, complexo, que envolvia o pensamento e não apenas processos sensoriais básicos. 

Estudar o individual e o coletivo era, para Wundt, empreender dois projetos diferenciados. 

Durkheim situava esta possibilidade como algo marcante no âmbito das ciências humanas, ao 

considerar que distinguir representações individuais e representações coletivas significava 

distinguir a Sociologia da Psicologia. Entretanto, para Wundt, ao invés de separação haveria 

entrelaçamento. Ou seja, o estudo dos processos mentais superiores seria uma forma de 

psicologia social.  

     Porém, as ideias de Wundt sobre questões subjetivas são criticadas, bem como sua 

proposta metodológica, e os sentidos são novamente afastados da ciência psicológica, o que 

reafirma sua preferência pelo método experimental e pelo elementarismo associacionista para 
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compreender o psiquismo. De acordo com Namura (2004), cabe à Psicologia da Gestalt pôr os 

sentidos em evidência, ao propor que “as relações ou a combinação dos elementos sensoriais 

formam algo novo e significativo” (p. 100). Fortemente influenciada pela fenomenologia de 

Husserl, com a sua ideia de “mundo vivido” como vivência do imediato e da conduta humana 

como algo intencional, a Psicologia da Gestalt “coloca em pauta um princípio ativo 

estruturador da vida psíquica, trazendo a figura do indivíduo que conhece” (p. 101).  

     Segundo Namura (2004), ainda que a Psicologia da Gestalt supere o elementarismo das 

associações estímulo-resposta (S-R), “focaliza o aparelho sensorial, não a subjetividade que 

implicaria uma ideia de ‘sentido’, segundo uma configuração mais complexa, contemplando a 

ação, as finalidades, os sentimentos e interesses dos indivíduos” (p. 101). Desse modo, apesar 

de sair de uma compreensão molecular (sensações) para uma concepção molar (percepção 

complexa) dos fenômenos psicológicos, a Gestalt sucumbe ao formalismo experimentalista, 

“investe em experimentos com linhas, espaços e formas puras para demonstrar o caráter 

estrutural dos fenômenos da experiência e evita lidar com os objetos comuns da vida, repletos 

de significado” (p. 102); mantém a perspectiva da individualização na abordagem dos 

fenômenos psicológicos, que são vistos “como entidades naturais, abstratas, e as condições do 

ambiente social como dadas” (p. 102). 

     Farr (1999) aponta o conflito entre o positivismo e a fenomenologia como a expressão de 

um grave dilema da Psicologia: ser uma ciência natural ou uma ciência humana e social, num 

contexto em que o método experimental, derivado das ciências físicas e biológicas 

(especialmente da Fisiologia) poderia garantir sua cientificidade. O referido autor assinala que 

o método experimental, embora fosse o preferido, não era o único, pois havia o método 

comparativo, que fora utilizado por Darwin e que Wundt propunha em sua Psicologia 

Popular.   

     Namura (2004) faz referência à Psicanálise como uma das correntes teóricas que 

participam do processo de introdução do sentido na ciência psicológica: “um dos méritos de 

Freud foi ter transgredido a hegemonia da razão, e, nesse bojo, libertou o sentido da 

necessidade de responder pela veracidade do conhecimento” (p. 104). Na Psicanálise, “o 

sentido é revelado quando se explica a função das manifestações psíquicas na conduta 

humana” (lapso de memória, atos falhos, sonhos etc.) (p. 104). A Psicanálise compreende o 

sentido como algo que deriva do conteúdo psíquico latente, inconsciente, em função do que, 

mesmo sendo este “atravessado pela cultura, o arranjo que cada sujeito fará dos significados 



 

 
 

104 

 

partilhados pela cultura é bastante pessoal” (p. 105). Essa singularidade assenta-se, porém, em 

conteúdos sexuais que são preexistentes. 

     Além dos autores até aqui citados, outras vozes se ergueram em oposição ao positivismo, 

ensejando o estudo do sentido, tais como: “Mead (1863-1931) e o “behaviorismo social”, 

Weber (1864-1920) e a “imputação de sentido”, e o historicismo de Dilthey (1833-1911), 

todos contemporâneos de Vygotsky” (Namura, 2004, p. 107). Esta autora aponta, ainda, a 

teoria das representações sociais como uma das contribuições mais recentes, na busca da 

compreensão de significados e sentidos, ao estudar os conhecimentos produzidos 

coletivamente no cotidiano; ainda que Moscovici, inspirando-se em Durkheim, não privilegie 

as singularidades, mas os compartilhamentos.  

     Orientando-nos por Touraine (1995), compreendemos que, nas visões da sociedade 

tradicional, sujeito e objeto se confundiam. O homem estava sujeito a forças divinas e 

submetido a um destino de cuja elaboração não podia participar. Só lhe era possível 

conformar sua ação a uma ordem estabelecida. O avanço pela modernidade significou uma 

crescente separação entre o sujeito e os objetos, um sujeito que buscava desvendar as leis que 

ordenavam os objetos no mundo. Emergia ali um sujeito que era, antes de tudo, liberdade e 

criação. Neste sentido é que Touraine (1995) conclui que, da mesma forma que a 

modernidade não pode ser concebida sem a racionalização, também não o pode sem o sujeito. 

     Portanto, “não existe modernidade a não ser pela interação crescente entre o sujeito e a 

razão, entre a consciência e a ciência” (Touraine, 1995, p. 219). Se o homem é passível de um 

conhecimento objetivo, por seu pertencimento à natureza, que o constitui como objeto, 

também enseja outras possibilidades de conhecimento sobre si mesmo, por ser sujeito e 

subjetividade. 

     Entretanto, a Psicologia não assumiu para si essa tarefa, na modernidade. Segundo Rey 

(2005a), o modelo cartesiano-newtoniano de ciência e o positivismo, reinantes à época, 

mantiveram os psicólogos afastados do tema da subjetividade. Mesmo assim, a modernidade, 

ao enfatizar a objetividade, possibilitou, dialeticamente, a emergência da subjetividade e, 

subsequentemente, na pós-modernidade, a convivência de dois modelos contraditórios: a 

visão quantitativa e determinista e outra visão orientada “para uma realidade de caráter 

sistêmico, dialética e dialógica” (p.73). Para o referido autor, a dialética possibilita a 

superação da dicotomia entre indivíduo e sociedade e a dicotomia entre o externo e o interno, 

“ao explicar que os sistemas evoluem à mercê das próprias contradições geradas por eles, e 

não por influências externas” (p. 75). 
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     Essa mudança repercute, evidentemente, em termos epistemológicos e metodológicos, na 

produção de conhecimento, e conduz os estudos da Psicologia Social, em particular, a pôr em 

relevo a relação entre indivíduo e sociedade.   

     Farr (1999) propõe a existência de duas tradições diferentes, uma iniciada com Descartes e 

outra com Hegel: “nos lugares onde Hegel é considerado um antecessor no estudo da 

linguagem, como na Rússia, por exemplo, a psicologia é muito mais social do que onde 

Descartes é o antecessor” (p. 153). Atribuindo o crédito a Marková, o autor toma como base a 

compreensão de que “Descartes ajudou a preparar o terreno para a emergência das ciências 

naturais, nos séculos dezessete e dezoito, [enquanto] Hegel preparou o terreno para a 

emergência das ciências humanas e sociais, nos séculos dezenove e vinte” (p. 179).  

     Embora consideremos pertinente e esclarecedor o aporte que Farr (1999) apresenta, 

julgamos que é necessário incluir nessa compreensão as questões socioculturais mais 

arraigadas, bem como o momento histórico vivido. Por exemplo, nas sociedades em que o 

individualismo tem sido mais intenso, como nos Estados Unidos, predomina uma psicologia 

social mais centrada na dimensão individual. No Brasil, é inegável que a superação do 

período ditatorial militar foi embalada pelo florescimento de ideologias socialistas, 

propiciadoras de um clima favorável à emergência de uma psicologia social mais abrangente, 

apesar do ambiente político restritivo. Na Rússia, há que se considerar a Revolução de 1917 e 

seus desdobramentos etc.  

     Contudo, mesmo nos Estados Unidos, houve fortes reações ao predomínio de uma visão 

naturalizante do ser humano. Essas reações ocorreram no âmbito do cognitivismo. É como um 

dos seus protagonistas que Bruner (1997) afirma que a Revolução Cognitiva eclodiu na 

década de 1950. Para este autor, o interesse daqueles que a produziram era substituir o 

comportamentalismo por uma ciência preocupada em “descobrir e descrever formalmente os 

significados que os seres humanos criavam a partir de seus encontros com o mundo e então 

levantar hipóteses sobre que processos de produção de significado estavam implicados” (p. 

16). 

     Segundo Bruner (1997), uma psicologia que assume os significados como seu objeto de 

estudo, torna-se necessariamente uma psicologia cultural. Para esta psicologia, importa 

“entender como os seres humanos interpretam seus mundos e como interpretamos os atos de 

interpretação deles” (p. xi). Então, uma psicologia centrada exclusivamente no indivíduo 

torna-se inviável, em função da participação do ser humano na cultura e porque é através dela 

que o ser humano realiza “seus poderes mentais” (p. 22).  
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     Por conseguinte, uma psicologia cultural opta por focalizar as ações (e não os 

comportamentos), por serem estas fundadas em estados intencionais e situadas em um 

contexto cultural. Isto é, para entender o ser humano, é preciso entender “como suas 

experiências e seus atos são moldados por seus estados intencionais”. Porém, torna-se 

imprescindível não perder de vista que “a forma desses estados intencionais se realiza apenas 

através da participação em sistemas simbólicos da cultura” (Bruner, 1997, p. 39).   

     Em síntese, segundo Bruner (1997), “a cultura e a busca por significado dentro da cultura 

são as causas adequadas da ação humana” (p. 28). Sendo assim, para interpretar 

cientificamente os significados e a produção de significados, é necessário “especificar a 

estrutura e a coerência dos contextos mais amplos nos quais significados específicos são 

criados e transmitidos” (p. 60).  

     Sanches e Kahhale (2003) defendem a ideia de que a Psicologia Sócio-Histórica tem se 

constituído como uma abordagem, neste campo, que desenvolve uma compreensão bem 

articulada sobre a formação social da individualidade, ao estudar o ser humano e os 

fenômenos sociais em sua dimensão subjetiva. Para Gonçalves e Bock (2003, p. 83), essa 

perspectiva possibilita a superação da dicotomia objetividade-subjetividade, “abordando 

indivíduo e sociedade enquanto unidade de contrários, em movimento constante, portanto, em 

sua historicidade”. O entendimento de Rey (2005a) é convergente, ao sugerir a substituição da 

visão que concebe a cultura e o sujeito como fenômenos diferentes que se relacionam pela 

visão que os concebe como fenômenos que se constituem mutuamente, sem serem idênticos e 

sem que um se dilua no outro. 

     Nas origens desta tradição teórica encontramos a eminente figura de Vygotsky. Conforme 

Namura (2004), Vygotsky propôs a superação dos reducionismos objetivistas e subjetivistas, 

construindo uma nova síntese através de uma abordagem dialética, “a partir da oposição entre 

as forças e concepções naturalista e idealista” (p. 106). Na Rússia, outra importante 

“contribuição à compreensão da produção de sentido, com sua concepção histórica e social da 

linguagem, trazendo a cultura, a ideologia, a ética e a estética” (p. 11) é apresentada por 

Bakhtin, teórico contemporâneo de Vygotsky. Para Bakhtin, cada enunciação, por ser voltada 

para a interação social, tem significado; ainda assim, “há aspectos extraverbais da enunciação 

que não estão expressos no sentido geral da situação, mas que serão definidos em situações 

específicas” (p. 111), dependendo do tema, da atitude dos falantes, do contexto imediato. 

     Conforme Van der Veer e Valsiner (1996), Vygotsky e Luria, estimulados pelo trabalho de 

etnógrafos, abraçaram a ideia, que seria fundamental para a teoria histórico-cultural, de que 
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pessoas de diferentes culturas e épocas apresentam os mesmos processos psicológicos 

inferiores, mas diferem quanto aos processos psicológicos superiores. De acordo com os 

autores, essa ideia já se apresentava no trabalho de Lévy-Bruhl. Sendo assim, não apenas o 

conteúdo do pensamento seria diferente entre pessoas de culturas diversas, mas até mesmo as 

maneiras de pensar seriam diferentes. 

     Segundo Van der Veer e Valsiner (1996), Vygotsky argumentava que tanto a forma quanto 

o conteúdo do pensamento humano têm os sistemas simbólicos disponíveis na cultura como 

seus fundamentos. Para que se produzisse uma integração entre o plano cultural e o plano 

individual, haveria um movimento de interiorização: “Vygotsky afirmava em geral que os 

sistemas de signos culturais são primeiramente dominados em um ato manifesto e só mais 

tarde podem começar a funcionar internamente, após um processo complexo de 

internalização” (p. 244). 

     Com isso, Vygotsky passou a dedicar atenção especial à linguagem, bem como à relação 

que esta mantém com o pensamento, buscando sua gênese numa perspectiva histórica: “A 

história dos seres humanos era, para Vygotsky, a história de artefatos, de órgãos artificiais. 

Esses artefatos permitiram que os seres humanos dominassem a natureza, assim como o 

instrumento técnico da fala permitiu-lhes dominar seus próprios processos mentais” (Van der 

Veer & Valsiner, 1996, p. 225). 

     Vygotsky concebia a relação entre palavras e pensamentos como um processo, como um 

movimento do pensamento à palavra e desta ao pensamento. A constituição das funções 

psicológicas superiores ocorreria em dois momentos distintos, tendo a linguagem como 

suporte ou mediação: “A combinação por Vygotsky da ideia do domínio de instrumentos com 

a ideia da origem social das funções psicológicas superiores baseia-se na lei de Pierre Janet de 

que as funções psicológicas aparecem duas vezes na vida de um sujeito: primeiro, como uma 

função interpessoal, depois como uma função intrapessoal” (Van der Veer & Valsiner, 1996, 

p. 84). 

     No plano intrapessoal, pensamento e linguagem manifestam-se como fala interior, que 

seria uma fala para si mesmo e não para os outros. Segundo Van der Veer e Valsiner (1996), 

Vygotsky encontrou em Paulhan a noção de sentido, que lhe permitiu avançar na 

compreensão do complexo fenômeno que focalizava e afirmar, por exemplo, que, na fala 

interior, “o sentido tem precedência sobre o significado” (p. 397). Sendo assim, depreende-se, 

logicamente, que, no plano interpessoal ou coletivo, ocorre o contrário: o significado tem 

precedência sobre o sentido. 
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     A partir de Vygotsky, inicia-se o desenvolvimento de uma compreensão dialética de 

processos, como os cognitivos e afetivos, os sociais e individuais, que a Psicologia vinha 

mantendo apartados, até então. A organização psíquica do ser humano passa a ser vista como 

um sistema qualitativamente diferenciado que comporta a simultaneidade desses processos. 

Sendo assim, o social e o biológico não desaparecem, mas, se integram (Rey, 2005a).  

     Segundo Cole e Scribner (2000), a orientação básica do materialismo dialético é que os 

fenômenos sejam abordados como processo, ou seja, enquanto movimento e enquanto 

mudança. O desenvolvimento das mudanças, que são qualitativas e quantitativas, tem sua 

história. Tomando essa lógica como seu fundamento, Vygotsky explicou a transformação dos 

processos psicológicos primários em processos psicológicos complexos.  

     Ainda de acordo com Cole e Scribner (2000), para o materialismo histórico, “mudanças 

históricas na sociedade e na vida material produzem mudanças na “natureza humana” 

(consciência e comportamento)” (p. 9). Vygotsky, então, se apropriou das concepções de 

Engels acerca do trabalho humano e do uso de instrumentos. Para Engels, através do trabalho 

e do uso de instrumentos, “o homem transforma a natureza e, ao fazê-lo, transforma a si 

mesmo” (p. 9). Esta apropriação permitiu que Vygotsky concebesse a linguagem, ou os 

sistemas simbólicos, como o instrumento por excelência, que, sendo produzido culturalmente, 

promove transformações na dimensão individual, isto é, na subjetividade.    

     Contudo, ao advogar a constituição social do ser humano, Vygotsky fez surgir uma 

polêmica, que se mantém até hoje, em torno da formação do psíquico a partir do social. A 

questão básica consiste em compreender como a psique se desenvolve e se configura histórica 

e culturalmente, sem que essa compreensão seja aprisionada por um esquema dualista em que 

a dimensão social aparece como causa externa e a dimensão subjetiva como seu efeito interno. 

     Vygotsky (2000a) buscou uma saída para o impasse através do conceito de interiorização 

(ou internalização), que seria a "reconstrução interna de uma operação externa" (p. 74). Mais 

claramente, "uma operação que inicialmente representa uma atividade externa", isto é, 

conduzida entre pessoas, é reconstruída pelo indivíduo, "tendo como base as operações com 

signos", e passa a ocorrer internamente. O que é reconstruído internamente são as formas 

culturais de comportamento. Esse processo de “internalização” envolve dois momentos: o 

primeiro é externo, social, interativo, dialógico, entre pessoas (interpsicológico) e o segundo é 

individual, interior (intrapsicológico). 

     A interiorização seria considerada mais tarde, entretanto, como afirma Rey (2005a), “uma 

forma de manter a dualidade em outros termos” (p.78), pois, ainda assim, algo externo se 
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movimenta para dentro. A solução que este autor propõe é baseada no conceito de 

subjetividade social. Ele sugere que a própria cultura funciona como um sistema subjetivo 

gerador de subjetividades. Nessa visão, os processos e instituições sociais podem ser 

compreendidos como comportando uma dimensão subjetiva. O indivíduo é constituinte da 

cultura e é, também, por ela constituído. 

     Portanto, a subjetividade é apresentada por Rey (2005a) como um sistema complexo, 

produzido nos níveis social e individual, simultaneamente. Desse modo, supera-se, segundo o 

autor, a perspectiva em que os processos sociais são considerados externos em relação aos 

indivíduos. Ele define a subjetividade social como complexo sistema de configuração 

subjetiva, constituído por elementos de sentido procedentes de diferentes espaços da vida 

social. Esses espaços estão estreitamente articulados entre si, de tal modo, que o trânsito de 

sentidos, na ação ou expressão individual, transcende limites espaço-temporais. Ou seja, 

elementos de sentido gerados em outros espaços, em outros momentos da vida do indivíduo, 

migram e se articulam aos sentidos produzidos no espaço da vida social em que o indivíduo 

atua no momento presente.  

     Nosso entendimento é o de que a construção teórica de Rey (2005a) tem o mérito de 

atualizar aspectos importantes da perspectiva inaugurada por Vygotsky. O autor amplia a 

visão da complexidade do fenômeno, notadamente no que se refere ao plano social. 

Entretanto, ainda que torne mais inteligível como se configura a indissociabilidade entre o 

plano social e o plano individual, não esgota o esclarecimento do problema de como se dá a 

gênese social do segundo, já que a subjetividade individual não se dissolve na subjetividade 

social. Na literatura, a explicação continua sendo baseada em soluções parciais, como 

veremos mais adiante. Apesar disso, o recorrente uso do termo internalização, na literatura 

psicológica, com o significado atribuído por Vygotsky, atesta sua utilidade e importância, 

inegavelmente, e, em conseqüência, a necessidade de mais estudos a respeito.                      

     Vejamos, por exemplo, a seguinte afirmação de Chaves (2000): “Na verdade, o que o 

indivíduo que está aprendendo a se expressar e ser aceito em uma cultura faz: é identificar, 

compreender e internalizar os significados dos símbolos que a referida cultura lhe apresenta” 

(p. 12). Podemos perceber que a categoria internalização propicia uma compreensão ainda 

inovadora na atualidade. Porém, a pergunta que sugere e o problema que esta implica são 

intrigantes e ainda estão a indicar possibilidades. A pergunta é simples: como se dá o processo 

de internalização? E o problema, em contrapartida, tem se mostrado assaz espinhoso: como 
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explicar isso sem resvalar pelos clássicos dualismos (individual x social, interno x externo, 

objetivo x subjetivo etc.)? 

     Durante muito tempo, a chamada pedagogia tradicional nutriu-se da crença de que os seres 

humanos assimilam os conhecimentos construídos social e historicamente pelo exercício 

mecânico da memorização. Hoje, sabemos que essa concepção desconfigura o fenômeno, por 

desconsiderar a atividade interpretativa e criadora do sujeito. Por outro lado, dizer 

simplesmente que é inviável essa operação em que o externo passa a compor a interioridade 

individual não faz com que o problema deixe de existir. O fenômeno da constituição social do 

psiquismo individual continuará a assombrar com seu desafio, ainda que sob outra 

denominação genérica, como subjetivação, por exemplo. 

     Sem nos contrapormos à concepção teórica de Vygotsky (2000a) da construção social da 

subjetividade do ser humano, aderimos à ideia de que a noção de interiorização contraria sua 

perspectiva dialética, mantendo a apontada dualidade em outros termos. Optamos, entretanto, 

por adotar outro entendimento acerca dessa teorização do referido autor. Do nosso ponto de 

vista, problemático não é somente o termo "interiorização" (ou internalização), escolhido por 

ele para nomear o processo, mas essencialmente a necessidade e o intuito de situá-lo de modo 

enfático como fenômeno socialmente produzido, mantendo bem marcada a distinção entre 

indivíduo e sociedade. Isto o conduziu a ressaltar a temporalidade (sequência de momentos 

que caracterizam o antes e o depois) e a espacialidade (o externo e o interno) do movimento, 

ao invés da simultaneidade, da bi-localidade e da bi-direcionalidade, por exemplo. Essa ênfase 

ofusca outra parte de suma importância, indicada pelo próprio autor, ao utilizar termos e 

expressões como "reconstrução radical", "transformação", "mudanças nas leis" e 

"incorporação a um novo sistema" (Vygotsky, 2000a, p. 74-76). Sendo assim, seria necessário 

evidenciar a contraparte do movimento, e sua simultaneidade, para não desconfigurar a 

totalidade do processo. Essa contraparte seria consubstanciada na própria atividade do sujeito, 

enquanto efetua a internalização (ou subjetivação), e constituiria o movimento de 

externalização (ou objetivação). 

     Vygotsky (2000a) apresenta a ideia de “reconstrução individual”. Ele próprio sugere como 

isso ocorre, como o sujeito é ativo nesse processo, como interpreta os conteúdos e práticas 

sociais. Nesse sentido, a linguagem é fundamental, bem como sua relação com o pensamento. 

O problema na teorização de Vygotsky são as noções de externo e interno envolvendo a 

passagem do social ao individual.  
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     Parece-nos extremamente oportuno o esclarecimento de Rey (2009), ao afirmar que, 

quando Vygotsky propõe o conceito de interiorização (ou internalização) está a adotar uma 

posição inicial no processo de construção de uma concepção do psiquismo como sendo 

constituído a partir do social. Apesar de focalizar as funções psíquicas como um sistema, ele 

ainda as representa apenas em termos cognitivos. Mais tarde, a partir de 1933, ao incluir em 

sua consideração os processos criativos e a história do sujeito que atua, Vygotsky começa a 

superar, através do conceito de sentido, os dualismos mantidos naquela posição inicial. Há 

que se considerar também possíveis problemas ocorridos nas traduções das obras do referido 

autor. 

     Podemos notar esse movimento de superação em um texto publicado originalmente em 

1935, cuja tradução para o inglês (à qual tivemos acesso) foi publicada sob o título The 

problem of the environment. Neste texto, Vygotsky (1994) afirma que só podemos explicar o 

papel do ambiente no desenvolvimento da criança quando conhecemos a relação entre a 

criança e seu ambiente. Mas devemos considerar que esse ambiente é sempre mutante, a cada 

momento do desenvolvimento dela. Ou seja, ambos estão sempre em movimento, em 

mudança. Mesmo quando um ambiente específico muda pouco, a criança continua mudando 

e, por isso mesmo, o ambiente passa a ter um significado diferente para ela. 

Consequentemente, a relação entre ambos muda.  

     Vygotsky (1994) põe em relevo a constituição de duas entidades, a criança e seu contexto, 

cada uma com sua dinâmica própria, mas ambas em movimento, estabelecendo uma relação 

baseada na fluidez. Nesse movimento, o contexto enseja a produção de significados da criança 

e estes significados orientam a relação para novas possibilidades. 

     Os fatores essenciais que explicam a influência do ambiente sobre o desenvolvimento 

psicológico de crianças, bem como sobre o desenvolvimento de suas personalidades 

conscientes, são constituídos por suas experiências emocionais. A experiência emocional que 

surge em qualquer situação ou aspecto do ambiente determina o tipo de influência que esta 

situação ou ambiente terá sobre a criança. Porém, não são os fatores em si mesmos que 

determinam tal influência. Eles são refratados pelo prisma da experiência emocional da 

criança e pela forma como ela toma consciência da situação e a interpreta (Vygotsky, 1994).  

     Aqui Vygotsky (1994) deixa claro que o contexto, ou a situação, exerce influência sobre o 

desenvolvimento da criança, mas não é de modo direto, como causa e efeito. A criança 

vivencia emocionalmente a situação e a interpreta. A influência do ambiente se dá por 

intermédio da própria atuação da criança, que é, simultaneamente, emocional e interpretativa.            
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     Por conseguinte, a mesma situação e os mesmos eventos ambientais podem influenciar o 

desenvolvimento de várias pessoas diferentes de modos diferentes, dependendo da idade ou 

do estágio em que estas se encontrem. Cada pessoa apresenta uma atitude diferente quanto à 

situação ou a vivencia de modo diverso. Numa experiência emocional sempre lidamos com 

uma unidade indivisível de características pessoais e características situacionais. Não é 

essencial saber quais são as características constitucionais da criança, mas o papel que elas 

desempenham na relação da criança com a situação. Qualquer evento ou situação no ambiente 

da criança terá um efeito diferente sobre ela, dependendo de como e com que extensão 

compreenda seu sentido ou significado (Vygotsky, 1994).  

     Nesta passagem, Vygotsky (1994) situa a dimensão social e a dimensão individual como 

indissociáveis constituintes da experiência emocional, sendo esta vista como uma unidade. É 

o sentido que começa a ganhar corpo em sua teorização. Tanto o sentido quanto o significado 

aparecem com a possibilidade de variar em amplitude. 

     Um mesmo evento que ocorra em idades diferentes da criança é refletido em sua 

consciência de maneira completamente diferente e tem um significado inteiramente diferente 

para ela. O significado da palavra em diferentes idades tem uma estrutura diferente. Esse 

significado sempre representa uma generalização, do ponto de vista psicológico. Porém, a 

amplitude dessa generalização resulta de um processo de desenvolvimento. Isso ocorre porque 

a criança não inventa sua própria linguagem. Ela assimila a linguagem dos adultos, atribui 

palavras aos mesmos objetos, como os adultos, mas generaliza estes objetos de um jeito mais 

concreto, mais visual e mais factual. Consequentemente, a criança interpreta a realidade e 

apreende os eventos de um jeito parcialmente diferente dos adultos. Contribui para isto 

também o fato de que os adultos nem sempre estão aptos a comunicar o significado pleno dos 

eventos à criança. Então, ela compreende parcialmente e do seu jeito. Sendo assim, crianças 

em diferentes momentos de seu desenvolvimento não possuem ainda um sistema de 

comunicação compatível com o dos adultos (Vygotsky, 1994). 

     Assim, podemos compreender que a experiência emocional é inseparável da capacidade 

interpretativa da criança. Sua interpretação depende de quão generalizantes sejam seus 

significados. Ao longo do desenvolvimento da criança, os significados fazem um percurso 

que vai de um nível concreto a um nível cada vez mais abstrato. Portanto, a forma como a 

criança compreende sua realidade ou vivencia a situação não apenas difere parcialmente da 

forma do adulto, mas é diversa em momentos diferentes de sua vida. 
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     Para Vygotsky (1994), o desenvolvimento do pensamento da criança em si mesmo, o 

significado de suas palavras, é o que determina o novo relacionamento que pode existir entre 

o ambiente e os diferentes processos desenvolvimentais. O ambiente determina o tipo de 

desenvolvimento dependendo do grau de consciência que a criança tenha logrado alcançar 

sobre este ambiente. O relacionamento entre o ambiente e a criança, e não apenas o ambiente 

em si mesmo ou a criança em si mesma, será sempre central. Mais do que isso, é necessário 

que a forma final ou ideal do desenvolvimento esteja presente no ambiente e que interaja com 

a forma rudimentar presente na constituição da criança. Sem essa interação, o 

desenvolvimento da criança permanecerá extremamente limitado. 

     Então, para que o seu desenvolvimento se torne efetivo, a criança precisa ser instigada pelo 

seu ambiente. Ao proporcionar-lhe as formas de pensar, sentir e agir, o ambiente possibilita à 

criança interpretá-lo, vivenciar emocionalmente a situação e nela objetivar-se em ação. 

     A consideração básica de Vygotsky (1994) é que o ser humano é de natureza social. Por 

isso, seu desenvolvimento consiste, entre outras coisas, em dominar certas formas de 

atividade e de conhecimento que têm sido aperfeiçoadas pela humanidade durante o processo 

de desenvolvimento histórico. Isto é essencialmente o que provê os fundamentos para esta 

interação entre a forma ideal e a forma rudimentar. O ambiente é a fonte de desenvolvimento 

dessas características e atributos especificamente humanos. Essas características da 

personalidade humana, historicamente evoluídas, que são latentes em todo ser humano, 

devido à ação da hereditariedade sobre o organismo, existem no ambiente, mas só podem ser 

encontradas em cada ser humano individual em razão de seu pertencimento a um determinado 

grupo social. Isto ocorre justamente porque o ser humano individual representa uma 

determinada unidade histórica vivente em um período histórico específico e em circunstâncias 

históricas peculiares. Para o autor, o ambiente é, ao mesmo tempo, situação e tradição. Aquilo 

que aparece na situação tem sua história, por ser socialmente construído; ou seja, é 

historicamente processado e socialmente situado. 

     Portanto, durante o curso do seu desenvolvimento, as crianças adquirem, como sua 

propriedade pessoal, aquilo que originalmente representou somente uma forma de sua 

interação externa com o ambiente. As funções psíquicas superiores da criança, os atributos 

que são especificamente humanas, inicialmente se manifestam como formas do 

comportamento coletivo da criança, como uma forma de cooperação com outras pessoas, e só 

mais tarde elas se tornam funções individuais internas da própria criança (Vygotsky, 1994). 

Para o autor, a emergência da fala interior seria um exemplo desse processo. Originalmente a 
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fala representa um meio de comunicação entre pessoas. Isto é, manifesta-se como função 

social. Mas, gradualmente, a criança aprende como usar a fala para si mesma, seus processos 

internos. Além de meio de comunicação, a fala torna-se íntima, silenciosa, meio dos processos 

de pensamento da criança. 

     Nesse momento, Vygotsky (1994) recorre à noção de apropriação para dizer como 

características especificamente humanas aparecem primeiro no plano social para depois 

constituírem a subjetividade individual, ou seja, como algo próprio da criança. Nesse ponto, 

ao estruturar uma temporalidade extensiva, o autor indica a separação entre o interno e o 

externo, mantendo a dicotomia embutida em sua concepção de internalização. 

     Smolka (2000), ao comentar sobre os problemas implicados no conceito de internalização, 

prefere realçar o valor do construto como indicador de um “posicionamento epistemológico e 

ideológico”; e sugere a possibilidade de adotá-lo como um “princípio relacional” (p. 36). 

Estas parecem ser alternativas bastante coerentes com a reflexão que desenvolvemos aqui. 

     O intuito desta reflexão é discutir sobre algumas das alternativas teóricas que tem sido 

propostas, a partir de Vygotsky, para elucidar o fenômeno indicado pelo conceito de 

internalização, qual seja, a constituição social da subjetividade. Focalizaremos especialmente 

os conceitos de internalização, conversão e apropriação. Ao utilizar um ou outro dos conceitos 

citados anteriormente, os autores optam por dar visibilidade a um ou outro aspecto do 

fenômeno, abdicando da tentativa de configurar a sua totalidade. Smolka (2000) aponta 

alguns termos que têm sido usados para significar algum aspecto do fenômeno indicado por 

Vygotsky como sendo a internalização das experiências sociais que se transformam nas 

funções psicológicas superiores: interiorização, incorporação, apreensão, assimilação, 

apropriação e conversão. A autora considera que esses termos designam o modo pelo qual 

“um indivíduo adquire, desenvolve e participa das experiências culturais” (p. 27). 

     Diante da complexidade do fenômeno por ele apontado, e apesar de sua clara preferência 

pelo conceito de internalização, o próprio Vygotsky precisou recorrer a outros conceitos para 

avançar na compreensão do processo de constituição social do ser humano. Optando pelo 

verbo ou pelo substantivo, Vygotsky usou, em um ou outro momento, as noções de 

apropriação, incorporação e conversão, por exemplo. Preferimos, contudo, priorizar, nesta 

discussão, os conceitos de apropriação, conversão e internalização (ou interiorização), por 

considerarmos que são os mais utilizados entre os teóricos mais recentes do campo da 

Psicologia Social. Do nosso ponto de vista, todos esses conceitos são adequados e aportam 
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contribuições importantes para a compreensão do fenômeno, mas, cada um deles, em 

separado, é insuficiente para a compreensão de sua totalidade. 

     Rogoff (1998) identifica três usos do termo “apropriação”. No primeiro, apropriação é 

equivalente a internalização. Mas é importante assinalar que a autora considera a 

internalização como processo “em que algo estático é levado além de um limite do externo 

para o interno...” (p. 132). No segundo uso, há ainda equivalência, segundo a autora, entre 

apropriação e internalização, mas esse algo externo que é trazido para o interno passa por 

transformações, não é estático, precisa “se adequar ao propósito do novo “possuidor” (p. 134). 

O uso que a própria autora faz seria o terceiro. Nesse caso, apropriação significa participação 

em atividade, em que as pessoas promovem transformações mútuas, no campo dos 

significados. E, ao fazê-lo, tornam-se preparadas para participar de atividades similares 

posteriormente. 

     Para Smolka (2000), o termo apropriação pode ter também três sentidos diferentes. Pode 

supor “algo que o indivíduo toma” de algum lugar e de alguém e atribui-lhe “propriedade 

particular” (p. 28). Pode também referir-se à possibilidade de “tornar adequado, pertinente, 

aos valores e normas socialmente estabelecidos” (p. 28). Por último, o tornar próprio pode 

significar uma transformação mútua de sujeitos e objetos, através do uso de instrumentos.  

     Pino (2005) considera que o termo “conversão” é mais indicado para significar o 

fenômeno a que Vygotsky se refere ao tratar sobre o processo de internalização. Este autor 

identifica três acepções para o termo “conversão”: 1) a ideia de réplica; 2) de mudança do 

sentido atribuído às coisas; 3) re-significação, como na conversão religiosa. O autor considera 

a última acepção mais adequada para expressar a ideia de que algo que ocorre no mundo 

público passa a ocorrer também no mundo privado. Para ele, “isso implica duas coisas: uma 

transposição de planos e uma mudança de sentido nas relações sociais” (p. 112). 

     O entendimento de Pino (2005) é o de que na conversão das relações interpessoais em 

relações intrapessoais a significação dessas relações permanece, mas muda de estado social 

para pessoal (mudança de estado) e de agente externo para agente interno (mudança de 

direção). 

     Partindo do conceito de internalização, o trânsito pelos conceitos de apropriação e 

conversão nos convence de que essa itinerância permite uma visualização crescentemente 

complexa do fenômeno indicado por Vygotsky para dar conta de um entendimento plausível 

acerca do processo que resulta na constituição social da subjetividade. 
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     Ao mesmo tempo, ficamos também convencidos de que esses conceitos deixam a 

descoberto aspectos outros de suma importância para o conhecimento do fenômeno em pauta. 

Ou, ao menos, não lhes dedicam a devida ênfase. Compreendemos, então, que os conceitos a 

que nos referimos proporcionam, em suas similaridades e diferenças, uma visão ainda parcial 

do fenômeno. Por essa razão, avaliamos a pertinência de usar o conceito de “singularização” 

para, desse modo, contribuir com esse esforço aproximativo à compreensão da totalidade do 

fenômeno. Ao fazê-lo, levamos em consideração as indicações advindas através dos conceitos 

de internalização, de apropriação e de conversão. Mas não nos limitamos a elas. Ao invés 

disso, pretendemos apontar determinados aspectos que, à luz daqueles conceitos, perdem 

visibilidade. 

     Nesse sentido, parece-nos bastante pertinente a seguinte afirmação de Rey (2005a, p. 118):  

Uma das exigências para a construção teórica da subjetividade é a produção de categorias que nos permitam 
dar conhecimento sobre o caráter geral de seu funcionamento e formas de organização, e que, por sua vez, 
nos permitam especificar as formas que essa organização adota no nível singular [...] 

 
     O conceito de singularização permite o entendimento de que o processo de subjetivação 

comporta, basicamente, a criação do que é singular ao longo do processo de produção e 

reprodução do que é comum, do que é coletivo. Concomitantemente, o referido conceito 

possibilita dizer como isso acontece, conforme nosso ponto de vista, tendo em consideração 

as contribuições de Vygotsky e de outros autores. O conceito de “singularização” prioriza 

aspectos distintivos da constituição da singularidade, ao focalizar a atividade criativa do 

sujeito e a criação, por ele, de versões singulares para os significados socialmente 

constituídos, com os quais se depara em suas relações e práticas sociais.  

     Portanto, consideramos, através do conceito de internalização, essa passagem que se dá de 

um plano para outro, do interpessoal ao intrapessoal ou do social ao individual / psicológico. 

Essa passagem implica, segundo Vygotsky (2000a), em reconstrução interna da atividade 

externa, reconstrução que nos autoriza a pensar em transformação dos conteúdos, dos 

significados socialmente construídos. O conceito de conversão se encarrega de clarificar a 

natureza dessa transformação, situando-a como re-significação. Na re-significação, o sentido 

atribuído às coisas é modificado. Muito próxima dessa compreensão está a ideia de 

apropriação em Smolka (2000). Tanto no sentido de “algo que o indivíduo toma” de algum 

lugar e de alguém, atribuindo-lhe “propriedade particular”, imprimindo-lhe a marca da 

singularidade, quanto no sentido de transformação mútua de sujeito e objeto nesse movimento 

de tornar próprio. Ainda assim, do nosso ponto de vista, uma lacuna permanece e dela emerge 

a seguinte pergunta: como esse sentido é modificado? 
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     Percebemos que, em vários momentos, Vygotsky (2000a) se refere ao fenômeno da 

internalização expressando uma compreensão que desdiz essa noção de mera passagem de 

conteúdos sociais à interioridade individual. O que fazemos, então, é reafirmar sua concepção, 

enfatizando o caráter ativo do indivíduo para a emergência da experiência subjetiva, 

fenômeno de uma ordem qualitativamente distinta do social. Ao fazê-lo, sugerimos que as 

produções simbólicas, socialmente desenvolvidas, não “adentram” o indivíduo e, sim, que o 

indivíduo, a partir dessas produções, que lhes são apresentadas e das quais participa nas 

interações e intercâmbios sociais, constrói suas próprias interpretações ou versões. 

Salientamos, portanto, a experiência e o desenvolvimento de habilidades do sujeito 

interpretante. 

     Dito de outro modo, nosso entendimento é o de que ocorre uma convergência entre a ação 

do indivíduo, que é intencionalmente fundada e orientada para a busca de significados, como 

diria Bruner (1997), e os "padrões inerentes aos sistemas simbólicos da cultura" (p. 40). Nessa 

convergência, mediada pela linguagem e pelas ações também intencionais de outros 

interagentes, o sujeito atua de modo inventivo, produzindo configurações simbólicas 

singulares em sua expressão, socioculturalmente situada, e, simultaneamente, na constituição 

de sua subjetividade.  

     Poderíamos, no máximo, dizer que os significados, socialmente construídos, são 

interpretados pelo sujeito. Um sujeito que busca significados, transitando em um universo 

constituído por sistemas simbólicos, é, necessariamente, um sujeito interpretante. A atividade 

interpretativa que o sujeito realiza em torno dos significados, integrando-os à sua história, à 

sua afetividade, resulta na produção de sentidos. Os sentidos equacionam os significados 

circulantes em relação à história pessoal do sujeito, atualizando-a quanto às circunstâncias, 

em termos cognitivos e afetivos. Os sentidos funcionam como versões pessoais, vivenciadas, 

das versões socialmente construídas e apresentadas pelo outro na interação. O sujeito/agente 

social imprime os significados, resultantes de acordo intersubjetivo, e os sentidos de sua 

experiência/história pessoal em suas ações e práticas sociais das quais participa. 

     O sujeito pensa e sente e pode reconhecer essas experiências como suas, porque essas 

experiências permitem que ele se reconheça. O sujeito se apropria de significados 

(socialmente construídos), à medida que constrói, para eles, versões ancoradas em sua história 

e em sua experiência presente.  Essas versões são plenas de sentidos e, portanto, impregnadas 

de afetividade. A atualidade da ação do sujeito se entrelaça ao espaço social em que está 

inserido e, simultaneamente, sua história o conecta a outros espaços sociais pelos quais já 
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transitou, construindo sentidos, como sugere Rey (2005a). Ao mesmo tempo, a ação do 

sujeito expressa e é orientada por esses significados e sentidos. 

     Assim, os indivíduos humanos se apropriam dos significados do seu grupo cultural e os 

expressam ao estabelecer comunicação com os outros. A relação do indivíduo com a 

sociedade, com a cultura, com o mundo, não é direta, mas mediada pelas interações sociais e 

pela linguagem. A linguagem tem origem social, viabiliza a simplificação e generalização da 

experiência e o ordenamento dos fenômenos e objetos em categorias conceituais. Seus 

significados – vale ressaltar – são compartilhados pelos indivíduos da mesma cultura 

(Oliveira, 1992a).  

     O compartilhamento da linguagem inclui a negociação e reinterpretação de significados 

(Oliveira, 1992b). O pensamento e a fala estão envolvidos no significado da palavra, 

constituindo o pensamento verbal (Vygotsky, 2000b). Oliveira (1992b) distingue as duas 

dimensões do significado da palavra apontadas por Vygotsky. Uma dimensão é compartilhada 

pelos usuários (o significado propriamente dito) e funciona como um “núcleo estável de 

compreensão da palavra”. A outra dimensão é o significado individual (sentido), “composto 

por relações que dizem respeito ao contexto de uso da palavra e às vivências afetivas do 

indivíduo” (p.81). O sentido, portanto, é mais concreto do que o significado propriamente dito 

e, também, mais abrangente, pois que o inclui. 

     O sentido é a expressão da indissociabilidade entre o plano social e o plano individual. Ao 

expressar a singularidade do sujeito, o sentido traz em seu bojo o significado, a dimensão do 

compartilhamento, do conhecimento coletivo. Sobre estas questões, Rey (2005a) assim se 

expressa: “Para o sujeito, o sentido aparece como registro emocional comprometido com os 

significados e as necessidades que vão desenvolvendo-se no decorrer de sua história” (p. 235). 

Devemos acrescentar que o sentido inclui em sua configuração motivações diversas e 

intencionalidades. Mas o próprio Vygotsky (2000b) vai além, ao assegurar que “o sentido de 

uma palavra é a soma de todos os eventos psicológicos que a palavra desperta em nossa 

consciência” (p. 181). Sobre este ponto específico, devemos retornar a Rey (2009), pois este 

autor, de modo acertado, afirma que, apesar de definir o sentido com relação à palavra, 

Vygotsky o configura cada vez mais como sistema, “e a palavra vai cedendo lugar a uma nova 

formação que tem seu status próprio na vida psíquica” (p. 50).  

     Além disso, Rey (2009) assinala que “a categoria de sentido, como aparece na obra de 

Vygotsky, representa uma unidade constitutiva da subjetividade, capaz de expressar processos 

complexos de subjetivação naquilo que têm de dinâmico, irregular e contraditório” (p. 51). 
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Mas, não podemos esquecer que o próprio Vygotsky (2000b) já concebia o significado como 

“unidade do pensamento verbal” (p. 150) ou “como uma unidade tanto do pensamento 

generalizante quanto do intercâmbio social” (p. 8), situando par a par o pensamento e a 

linguagem. 

     Como lidar, então, com a indicação dessas duas unidades? Com base em nosso 

julgamento, a questão é simples, a despeito da complexidade do fenômeno. Antes de tudo, 

consideramos que essas indicações são coerentes e não constituem mútua exclusão. O que 

está em jogo é a possibilidade de apreender o fenômeno de modos diferenciados, dependendo 

do momento. Se o momento for constituído pela centralidade do intercâmbio social, será 

apreendida a prevalência do significado. Nesse caso, o sentido não deixa de existir. Torna-se 

subtexto, move-se nas entrelinhas ou insinua-se como motivação ou intencionalidade 

implícita. Se, entretanto, o momento for constituído pela centralidade do sujeito, o sentido 

assumirá a prevalência e a situação mostrar-se-á invertida. Vygotsky (2000b) já havia 

apresentado uma pista disso, ao caracterizar a fala interior (ou seja, a centralidade do sujeito). 

Para ele, um aspecto fundamental da fala interior era justamente a prevalência do sentido da 

palavra em relação ao seu significado. 

     Na ilustração do processo de internalização, apresentada por Vygotsky (2000a), o 

impotente movimento da criança de pegar o objeto com as mãos é significado pelo adulto 

como gesto de apontar. Orientado originalmente ao objeto, torna-se, a partir daí, “um gesto 

para os outros”, ou seja, “o movimento de pegar transforma-se no ato de apontar” (p. 74). 

Dito de outro modo, antes de tornar-se um significado para si (sentido), o gesto de apontar é 

um significado para os outros e entre os outros. 

     A tese de Vygotsky (2000a) de que as funções psicológicas superiores são relações sociais 

ou formas culturais de comportamento internalizadas nos conduz a pensar em termos de 

significado e de sentido. Pensamos, então, que, ao compartilhar um conhecimento coletivo, 

um significado, o sujeito produz sentido. Ao fazê-lo, transforma o conhecimento entre os 

outros, simultaneamente, em conhecimento entre nós e para si. A transformação do 

significado em conhecimento para si demanda uma produção de sentidos. Como a produção 

de sentidos não elimina o significado, mas o inclui numa configuração mais ampla e mais 

complexa, podemos dizer que o sujeito, ao imprimir suas singularidades ao significado, 

promove sua própria inclusão sociocultural e histórica. Isto é, converter um conhecimento 

“para os outros” em conhecimento “para si” exige a simultaneidade da conversão do 

conhecimento “entre os outros” em conhecimento “entre nós”.  
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     A produção de sentido promove, simultaneamente, a singularização do conhecimento 

social e a socialização do pensamento. É pela atividade, pela ação, que o sujeito socializa seu 

pensamento e se inclui numa determinada comunidade do saber. 

     Em síntese, priorizamos a atividade criativa do indivíduo, atividade que é essencialmente 

interpretativa sem se reduzir ao funcionamento cognitivo. Ao fazer isso, focalizamos aquilo 

que lança luz sobre a operação em que os significados socialmente constituídos são 

transformados pelo indivíduo. Percebemos, então, que o cerne dessa transformação é a 

construção de versões singulares, versões que só se tornam possíveis no movimento de 

integração entre os conhecimentos sociais e as vivências emocionais do indivíduo. Essas 

versões singulares são configurações de sentidos. Sua produção e o movimento de 

singularização constituem processos indissociáveis.     

     Consideramos, do mesmo modo que Rey (2005a), que a noção de prática social, e o 

significado de participação que traz em si, são fundamentais para a concepção de sujeito e 

para o reconhecimento da dimensão social como aspecto constitutivo da subjetividade 

individual. É importante, neste ponto, lembrar a afirmação de Touraine (1995, p. 220) de que 

“o sujeito é a vontade de um indivíduo de agir e de ser reconhecido como ator”. Essa atuação 

é baseada em comportamentos que são a expressão de sua história pessoal e modifica o 

cenário material e social em que o ator se move. Não podemos, no entanto, deixar de notar 

que, nesta posição, as noções de participação e de prática social passam a constituir um elo 

consistente entre as categorias de sujeito e de cidadania, ainda que comportem contradições. 

     Guattari e Rolnik (1999) propõem a dissociação dos conceitos de indivíduo e de 

subjetividade. Para estes autores, o indivíduo resulta de uma “produção de massa”. Isto 

significa que o indivíduo é “serializado, registrado e modelado”. Por outro lado, “a 

subjetividade não é passível de totalização ou de centralização no indivíduo”, pois que “é 

essencialmente fabricada e modelada no registro do social” (p. 31). Nestes termos, a distinção 

nos parece insuficiente, pois o indivíduo surge também com registro no social. Ademais, 

consideramos que até mesmo o corpo, esse veículo biologicamente pulsante, integra-se aos 

processos socioculturais. 

     Entretanto, a pretendida distinção de Guattari e Rolnik (1999) fica mais clara quando eles 

afirmam que “a subjetividade está em circulação nos conjuntos sociais de diferentes 

tamanhos: ela é essencialmente social, e assumida e vivida por indivíduos em suas existências 

particulares” (p. 33). Reencontramos aqui a ideia que Rey (2005a) cunhou como sendo a 

subjetividade social. A subjetividade está em circulação, bem como os indivíduos, em suas 
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condições peculiares de existência. Logo, as formas pelas quais cada indivíduo vive e assume 

essa subjetividade ganham configurações singulares. 

     Para Guattari e Rolnik (1999), essa vivência subjetiva situa-se entre dois pólos: 

Uma relação de alienação e opressão, na qual o indivíduo se submete à subjetividade tal como a recebe, ou 
uma relação de expressão e de criação, na qual o indivíduo se reapropria dos componentes da subjetividade, 
produzindo um processo que eu chamaria de singularização. (p. 33) 
 

     No primeiro caso, o indivíduo põe-se numa posição passiva de mera reprodução da 

subjetividade social. No segundo caso, o indivíduo é ativo, criativo, e subverte aquilo que 

assume da subjetividade, constituindo sua singularidade. Do nosso ponto de vista, essas duas 

possibilidades são vivenciadas pelo indivíduo concomitantemente, compondo amálgamas 

com diferentes nuances configurativas. Ou seja, ao mesmo tempo em que o indivíduo 

reproduz os significados, a mesmice, aquilo que é coletivamente compartilhado, subverte-o, 

atribuindo-lhe sentidos singulares, em consonância com sua história, emoções, motivos e 

intenções que se ligam à especificidade da situação. 

     Guattari e Rolnik (1999) consideram a subjetividade como produção, sendo que “uma das 

principais características dessa produção nas sociedades “capitalísticas” seria, precisamente, a 

tendência a bloquear processos de singularização e instaurar processos de individualização” 

(p. 38). Não é difícil observar essa tendência, quando nos voltamos para os processos 

midiáticos, por exemplo. Porém, a existência dessa tendência não significa, necessariamente, 

seu irrevogável sucesso. 

     Thompson (2001) nos faz ver que “a recepção dos produtos da mídia é fundamentalmente 

um processo hermenêutico” (p. 44). Ao realizar esse processo, o indivíduo se envolve em uma 

atividade interpretativa que exige atenção, em alguma medida, em busca de um entendimento 

que lhe permita dar sentido ao conteúdo simbólico veiculado. 

     Portanto, a recepção dos produtos da mídia é um processo em que o indivíduo é ativo e 

criativo. Ele seleciona as mensagens às quais dedica mais ou menos atenção, retém e usa em 

suas reflexões e conversações, ou simplesmente as descarta e as esquece. Além da 

importância da motivação do indivíduo, Thompson (2001) assinala a questão de que, por suas 

próprias características, “produtos diferentes requerem diferentes graus de atenção, 

concentração e esforço” (p. 44). Uma das conseqüências disso é que, “ao interpretar as formas 

simbólicas, os indivíduos as incorporam na própria compreensão que têm de si mesmos e dos 

outros” (p. 45). 

     Valsiner (2007) também aborda essa ação seletiva do indivíduo em seus movimentos 

cotidianos, abrangendo muito mais do que os conteúdos simbólicos veiculado pela mídia. 
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Para este autor, nosso sistema perceptual atua realizando escolhas, a partir do fluxo de 

informações pleno de formas em movimento, em todos os domínios dos sentidos. Nesse 

processo de seleção, nossos mecanismos de atenção filtram o insumo perceptual, tornando-o 

aberto para reconstrução e apresentação semióticas. 

     Frequentemente, os indivíduos discutem sobre os conteúdos da mídia que recebem. Tanto 

a recepção desses produtos quanto as discussões que suscita constituem atividades rotineiras. 

Desse modo, segundo Thompson (2001), o indivíduo elabora discursiva e narrativamente e 

compartilha com outros essas mensagens.  Isto lhe permite a construção de “uma consciência 

daquilo que ele é, de onde ele está situado no tempo e no espaço” (p. 46), ainda que essa 

transformação seja lenta e imperceptível. Sendo assim, a recepção dos produtos da mídia é 

uma atividade situada, no sentido de que os indivíduos que os recebem estão sempre situados 

em contextos sócio-históricos específicos, desenvolvendo suas atividades cotidianas. 

     Há uma grande variedade de maneiras pelas quais os indivíduos logram compreender os 

produtos da mídia. Essa variabilidade depende das características do indivíduo, do grupo a 

que pertence e do contexto sócio-histórico em que está inserido. Isto ocorre porque os 

significados não são estáticos e nem são os mesmos para todos. Os significados são mutáveis, 

negociáveis. Sendo assim, o sentido que o indivíduo confere aos produtos da mídia depende 

de sua formação e de suas condições sociais. Portanto, uma mensagem pode ser compreendida 

de modos diversos em diferentes contextos e situações (Thompson, 2001). 

     Além disso, de acordo com Thompson (2001), a recepção de produtos da mídia depende de 

habilidades e competências do indivíduo, sendo estas resultantes de aprendizagem. Mais do 

que as habilidades e competências exigidas pelo meio técnico que veicula as mensagens, os 

indivíduos são instados a apresentar, na atividade de decodificação dessas mensagens, “várias 

formas de conhecimento e suposições de fundo que fazem parte dos recursos culturais que 

eles trazem para apoiar o processo de intercâmbio simbólico” (p. 29).   

     Esses reconhecimentos implicam, necessariamente, na compreensão de que a atuação do 

sujeito ocorre, simultaneamente, em dois planos: individual e social. E assim reportamo-nos 

novamente a Rey (2005a), quando assinala que a expressão do sujeito acontece, ao mesmo 

tempo, “a partir de uma posição concreta em um contexto relacional e ideológico” (p.229) e 

como um momento de sua história e de seu pensamento. 

     Isto ocorre justamente porque, “em virtude da participação na cultura, o significado é 

tornado público e compartilhado”. Ou seja, “nosso meio de vida culturalmente adaptado 

depende da partilha de significados e conceitos” (Bruner, 1997, p.23). O acesso a esses 
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significados é mediado pela linguagem e depende das habilidades que o sujeito desenvolve 

neste campo.  

     Todavia, como vivemos numa sociedade marcada por acentuada desigualdade 

socioeconômica, não podemos olvidar que estas habilidades são estreitamente vinculadas às 

condições concretas de existência do sujeito. Neste sentido, sua posição socioeconômica, ou 

seja, seu poder aquisitivo, sua rede de relacionamentos e seu acesso aos bens socialmente 

produzidos são de suma importância. Porque, de um lado, a escola é imprescindível para o 

desenvolvimento de muitas das mais complexas habilidades humanas, e, de outro lado, 

informações especializadas circulam em profusão, tanto através da escola quanto através de 

outros meios. Porém, tanto o ensino quanto as informações se apresentam, na 

contemporaneidade, como mercadorias, com distintas qualidades, que são acessíveis de 

modos diferenciados, seletivos. Portanto, amplos contingentes populacionais são 

cotidianamente excluídos do compartilhamento de muitos bens simbólicos (Thompson, 2001; 

Gentili, 1995). 

     Para complementar o que expusemos no parágrafo anterior, devemos considerar que, de 

acordo com Miller (1996), os significados variam nos subgrupos. Isso ocorre porque os 

compartilhamentos não são homogêneos. Os subgrupos acessam os significados de modo 

diferenciado. Sendo assim, os significados mudam enquanto são difundidos em unidades 

sociais como famílias, escolas, comunidades ou grupos distinguidos pelo status 

socioeconômico. Os significados são culturalmente situados. 

     Para Valsiner (2007), vivemos nossas vidas cotidianas em trânsito por entre espaços 

distintos que circunscrevem modos de vida peculiares. Circulamos por entre escolas, bares, 

restaurantes, lojas, mercados, hospitais, bancos, praças e muitos outros espaços públicos ou 

privados. Entre esses espaços/mundos há distâncias simbólicas consideráveis, e fronteiras, 

com seus códigos e rituais de acesso ou passagem. Esses espaços funcionam como locais de 

negociação das culturas pessoal e coletiva. Ainda que comportem uma dimensão simbólica, 

conforme assinala Linell (2009), esses ambientes apresentam também uma natureza material. 

São prédios, objetos e textos inscritos com significados. São ambientes construídos, escritos 

ou destinados ao uso profissional. Estes ambientes não forçam mecanicamente quem participa 

de atividades comunicativas a apresentar comportamentos específicos. Mas as pessoas 

orientar-se-ão, na maioria das vezes, por padrões sedimentados ao longo do tempo nesses 

ambientes. 
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     Ou seja, estamos rotineiramente em movimento. O movimento que cada pessoa realiza 

produz transformações no ambiente e em seu próprio self. Na condição de quem se move 

constantemente através de fronteiras, todos nós somos migrantes. Movemo-nos através de 

labirintos, criados por nós mesmos nesse movimento (Valsiner, 2007). 

     A construção teórica que desenhamos até aqui se inscreve em uma perspectiva dialógica. 

Segundo Linell (2009), o dialogismo é uma construção metateórica, epistemológica, que é 

geralmente aplicável à produção de sentido humana. O dialogismo salienta o papel das 

interações e dos contextos, bem como a linguagem e a participação do “outro”. Realça, ainda, 

as dimensões morais ou avaliativas da interpretação e compreensão. Nessa perspectiva, a 

mente é um sistema de produção de sentido, parcialmente consciente de sua própria produção. 

Sendo assim, podemos dizer que temos “mentes sociais” ou, ainda, “mentes estendidas”.   

     Comunicação e cognição sempre envolvem interação com “outros”; outras pessoas, outros 

sistemas, outras dimensões de si mesmo, “outros” através de textos e tipos adicionais de 

artefatos com inscrições etc. É nas realizações práticas e situadas das atividades e ações 

sociais que são construídos os significados comunicativamente relevantes. Mas esses 

significados nunca podem ser construídos sem que os participantes tenham acesso aos 

recursos socioculturais que permitem essa produção: linguagem, conceitos, conhecimentos 

sobre o mundo, identidades e normas etc. Os recursos socioculturais pertencem às tradições, 

que constituem o contraponto das situações. A produção de significado é sempre situada e 

dependente dos recursos socioculturais (Linell, 2009). 

     O discurso situado e o processo de produção de significado e de sentido são sempre 

interdependentes com os contextos. Então, contextos e situações mudam dinamicamente com 

as atividades comunicativas e cognitivas dos participantes. Por outro lado, ainda que as 

dimensões contextuais não se constituam em si mesmas como significados, são recursos nos 

processos de produção de significados. Os contextos incluem situações (interações situadas) e 

práticas sócio-históricas. Nas atividades comunicativas e cognitivas há diálogo tanto no 

âmbito das situações quanto das tradições. Essa dupla dialogicidade nos permite ver um ato 

tanto em sua singularidade quanto em seu pertencimento sociocultural e histórico. É nas 

situações que as pessoas negociam e completam os significados reais de suas ações. Os 

significados são, ao mesmo tempo, sócio-históricos, cognitivos e dialogicamente constituídos. 

Além disso, nesses processos, cada pessoa desenvolve seu próprio ponto de vista – seus 

sentidos – como um resultado de suas experiências biográficas (Linell, 2009).  
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     Quanto à moralidade, esta é um aspecto intrínseco de qualquer diálogo. A moralidade 

significa que atribuímos valores às pessoas, aos seus comportamentos e ações, mas também às 

coisas e processos no mundo. Tendemos a avaliar o que percebemos e compreendemos em 

termos do que seja o bem ou o mal, o certo ou o errado. Estas são dimensões fundamentais da 

produção de sentido humana. Ideias e pensamentos são tipicamente associados a valores, 

emoções e interesses (Linell, 2009). 

     Ainda de acordo com Linell (2009), a intersubjetividade – entendida como conhecimentos, 

suposições, normas e comprometimentos comuns – pode ser vista como uma propriedade 

definidora da comunicação. Desse modo, a impossibilidade de um consenso total é a base de 

todo diálogo. Sendo assim, podemos dizer que essa impossibilidade está diretamente 

relacionada, por sua vez, à produção de sentidos e aos processos de singularização. 
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6 MÉTODO 

 

Não se trata de abandonar o conhecimento das partes pelo 
conhecimento das totalidades, nem da análise pela síntese; é 
preciso conjugá-las. 

                                                                         Edgar Morin 
   

6.1 Objetivos 
 

     Com base na exposição desenvolvida até este ponto, definimos o objetivo geral deste 

estudo: descrever e explicar como adolescentes de uma escola pública e adolescentes de 

uma escola particular compartilham com seus colegas os significados dos seus direitos e 

como, simultaneamente, os tornam conhecimentos singulares. 

     Para a consecução deste objetivo geral, definimos os seguintes objetivos específicos:  

     1. Caracterizar os direitos indicados pelos adolescentes de cada escola, bem como aqueles 

indicados por seus pais e por seus professores, a partir da compreensão dos significados que 

expressam a respeito. 

2. Identificar as concepções de adolescência implícitas nos significados apresentados por 

esses adolescentes, por seus pais e por seus professores. 

3. Comparar os compartilhamentos apresentados pelos adolescentes da escola pública com 

aqueles apresentados pelos adolescentes da escola particular. 

4. Caracterizar os direitos dos adolescentes, a partir da compreensão dos significados 

expressos a respeito, e as concepções de adolescência aí implícitas, presentes nos autos 

processuais mais recentes do Juizado da Infância e da Juventude e nos livros de registro de 

queixas do Conselho Tutelar.  

5. Comparar os significados atribuídos aos direitos dos adolescentes pelos adolescentes de 

cada escola com aqueles apresentados por seus respectivos pais e professores e com aqueles 

presentes nos autos processuais do Juizado da Infância e da Juventude e nos livros de queixas 

do Conselho Tutelar. 

6. Identificar os modos pelos quais os adolescentes de cada escola dão sentido aos 

conhecimentos compartilhados com seus colegas sobre os seus direitos. 

7. Compreender como os sentidos que cada adolescente confere aos conhecimentos 

compartilhados com seus colegas, sobre seus direitos, implicam sua história pessoal, seus 

interesses e expectativas em relação ao futuro. 
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8. Comparar os modos pelos quais os adolescentes da escola pública e os adolescentes da 

escola particular conferem sentidos aos conhecimentos que compartilham com seus colegas 

sobre seus direitos. 

  

6.2 Definições básicas  

 

     Para definir o que é adolescente, recorremos ao Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

nº. 8.069/1990). Este Estatuto considera adolescente a pessoa com idade entre 12 e 18 anos 

(Art. 2º.). Além disso, o Estatuto concebe o adolescente como pessoa em condição particular 

de desenvolvimento (Art. 6, 15 e 71). 

     Os direitos dos adolescentes serão compreendidos como os direitos humanos o são, ou 

seja, como direitos fundamentais à dignidade do ser humano, direitos cuja violação sempre 

comprometerá algum princípio ético. São os direitos que se referem à totalidade dos seres 

humanos pelo simples fato de serem humanos, conforme assinala Queiroz (2004). Os direitos 

individuais ou civis são os direitos que facultam o exercício da liberdade, sendo orientados 

para a autonomia do indivíduo. Os direitos de liberdade são relativos a ir e vir, expressar 

opinião, buscar informação, brincar, praticar esporte, divertir-se, participar de culto religioso, 

participar da vida familiar, participar da vida comunitária, participar da vida política etc. 

Incluem, ainda, os direitos à propriedade e ao consumo. Os direitos sociais se referem aos 

direitos à saúde, à educação, ao trabalho, à segurança e à previdência. São direitos coletivos, 

garantidos através de políticas públicas. 

     Os direitos que sugerem a lógica da proteção são aqueles orientados à preservação da 

vida, à saúde, à alimentação, à prevenção, à segurança, à moradia, aos cuidados e ao controle 

da criança e do adolescente. Enquanto que a lógica da promoção é sugerida pelos direitos 

orientados ao exercício da liberdade e à participação cidadã dos adolescentes nas práticas e 

atividades sociais. Embora não apareçam na definição dos objetivos, essas duas categorias 

analíticas aparecerão na produção e análise de informações. 

     Definimos significados como sendo os conhecimentos compartilhados, coletivos. O 

significado acompanha a palavra (ainda que não se restrinja a ela), é convencional, 

dicionarizado (Molon, 2003). O significado é a zona mais estável e precisa do sentido 

(Vygotsky, 2000a). Compreendemos o sentido como conhecimento individual, entrelaçado às 

vivências afetivas do sujeito, mas dependente do contexto e, portanto, dialógico (Oliveira, 
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1992b). Embora resulte do significado, o sentido é mais amplo do que este, permitindo situá-

lo e apreendê-lo (Molon, 2003). 

     Denominamos singularização o processo de constituição de sentidos, em que os 

conhecimentos compartilhados (significados) são transformados em versões singulares, 

marcadas pela história, afetividade e intencionalidade do sujeito. 

 

6.3 Considerações preliminares 

 

     Demo (1994) admite que "muito do que se diz dos objetos naturais vale igualmente para os 

objetos humanos" (p. 13). Mas, salientando a irredutibilidade das características 

essencialmente humanas a uma dimensão "exata e natural", este autor considera razoável e 

justa a existência de uma metodologia que atenda a essas especificidades, no campo das 

ciências humanas. 

     O fenômeno humano, objeto das Ciências Sociais, é, antes de tudo, histórico. Portanto, é 

marcado pela mudança e pela provisoriedade. Possui consciência histórica e é intrinsecamente 

ideológico. Além disso, há identidade entre o sujeito e o objeto de investigação, significando 

que "quando estudamos a sociedade, em última instância estudamos a nós mesmos, ou coisas 

que nos dizem respeito socialmente" (Demo, 1994, p. 16).   

     Sendo assim, segundo Minayo (2000), torna-se inevitável a participação das visões de 

mundo do pesquisador e dos atores sociais em todo o processo de construção do 

conhecimento. Porém, as abordagens qualitativas não consideram que a subjetividade seja um 

impedimento à construção científica. Ao contrário, percebem-na como constitutiva da 

especificidade do fenômeno humano. Em consequência, a objetividade passa a ser vista como 

inatingível e, em seu lugar, surge como algo possível a objetivação, "que inclui o rigor no uso 

de instrumental teórico e técnico adequado, num processo interminável e necessário de atingir 

a realidade" (Minayo, 2000, p. 35) e uma vigilância constante no intuito de minimizar a 

intromissão ideológica (Demo, 1994). 

     Para Minayo (2000), a metodologia inclui "o caminho e o instrumental próprios de 

abordagem da realidade" (p. 22), ou seja, as concepções teóricas e o conjunto de técnicas. A 

isto, a autora acrescenta outro importante componente: a criatividade do pesquisador. Pois, 

como afirma Demo (1994), a pesquisa não é só ciência, técnica, mas, também, arte, 

inventividade. 
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     Este estudo é orientado teoricamente pela Psicologia Sócio-Histórica, cujo 

desenvolvimento inicial é creditado a Vygotsky. Insere-se, por conseguinte, numa tradição, 

em termos de produção de conhecimento, marcada pelo materialismo histórico e dialético. 

Concebe-se, portanto, a constituição social do indivíduo e focaliza-se a realidade em seu 

movimento, com as partes em constante relação com a totalidade. 

    Triviños (1987) define o materialismo histórico como sendo "a ciência filosófica do 

marxismo que estuda as leis sociológicas que caracterizam a vida da sociedade, de sua 

evolução histórica e da prática social dos homens, no desenvolvimento da humanidade" (p. 

51). Este autor assinala que o materialismo histórico lida com conceitos como: consciência 

social, meios de produção, forças produtivas, relações e modos de produção, estrutura social, 

cultura, vida espiritual, concepção do homem etc. 

    O materialismo dialético, por sua vez, "é a base filosófica do marxismo e como tal realiza a 

tentativa de buscar explicações coerentes, lógicas e racionais para os fenômenos da natureza, 

da sociedade e do pensamento" (Triviños, 1987, p. 51). Resulta da convergência entre a 

filosofia materialista e a interpretação dialética do mundo. Triviños (1987) indica três 

características da concepção materialista: a materialidade do mundo, a anterioridade da 

matéria em relação à consciência e a cognoscibilidade do mundo. 

    De acordo com Demo (1994), o fenômeno do conflito ou da contradição, entendida esta 

como unidade de contrários, é inerente à concepção dialética, que "privilegia o fenômeno da 

transição histórica, que significa a superação de uma fase por outra" (p. 86), com o 

predomínio do novo.  

    A ideia de Minayo (2000) é que "as ciências sociais que se preocupam com o significado" 

(p. 33) surgem dessa compreensão que situa o ser humano como ator social. Resgatamos este 

entendimento para dizer que significados e sentidos são dois dos conceitos básicos da 

Psicologia Sócio-Histórica. Neste estudo, buscamos apreender o fenômeno, neste caso, os 

significados e sentidos que adolescentes conferem aos seus direitos, levando em consideração, 

para isto, aspectos individuais e coletivos, o sujeito e o contexto do seu desenvolvimento. O 

contexto focalizado é constituído por diferentes instituições, incluindo a escola (pública ou 

particular), a família, o Conselho Tutelar e o Juizado da Infância e da Juventude, bem como 

pela situação de desenvolvimento e pelas condições de existência do participante.  

    Estes aspectos são abordados, evidentemente, a partir do ponto de vista dos próprios 

participantes. Esta implicação decorre da proposta de produção do conhecimento da referida 

abordagem teórica, que consiste em “compreender os fenômenos sociais a partir da 
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constituição histórica e social dos indivíduos, de sua subjetividade” (Gonçalves & Bock, 

2003, p. 96). 

    A comparação básica é efetuada entre os significados dos direitos apresentados por 

adolescentes de uma escola particular e aqueles apresentados por adolescentes de uma escola 

pública. A partir daí, como sugerem Aguiar e Ozella (2006), é possível avançar para além da 

aparência dos significados, através de um trabalho de análise e interpretação, e chegar às 

zonas de sentido, que são mais instáveis e profundas. O plano do sentido, por se situar mais 

imerso na subjetividade, é mais preciso ao expressar o sujeito, bem como suas condições de 

existência. Em seguida, os significados podem ser revistos com maior amplitude. Portanto, 

nesta perspectiva, torna-se viável efetuar um movimento de mão dupla entre os significados 

(construções sociais, coletivas) e os sentidos (construções individuais, singulares). Ou seja, 

viabiliza-se a apreensão da gênese dos sentidos a partir dos significados e, simultaneamente, a 

compreensão dos significados imbricados nos sentidos. 

    Desse modo, delineamos um estudo comparativo, com o propósito de estabelecer 

articulações, numa abordagem qualitativa, entre o nível descritivo e o nível explicativo. 

Triviños (1987) aponta cinco características básicas da pesquisa qualitativa: 

1. A fonte direta dos dados é o "ambiente natural" e o pesquisador é o instrumento-chave. A 

perspectiva dialética vincula esse ambiente a realidades sociais mais amplas. 

2. É descritiva, mas a interpretação dialética busca captar a aparência e a essência do 

fenômeno, assim como as causas da existência dele, "procurando explicar sua origem, suas 

relações, suas mudanças e se esforça para intuir as consequências que terão para a vida 

humana" (p. 129). 

3. Preocupação com o processo, com seus aspectos evolutivos, históricos, e não simplesmente 

com os resultados e o produto. 

4. A análise dos dados tende a ser indutiva, mas, no caso do processo dialético é indutivo-

dedutivo. 

5. Importância fundamental é conferida ao significado.  

    Também é relevante a consideração, de acordo com Rey (2005b), de que “a pesquisa 

qualitativa não corresponde a uma definição instrumental” (p. 50). Define-se epistemológica e 

teoricamente e busca conhecer um objeto complexo, que é a subjetividade. Sendo assim, para 

o referido autor,  

O estudo dos determinantes qualitativos na psicologia se define pela busca e explicação de processos que não 
são acessíveis à experiência, os quais existem em inter-relações complexas e dinâmicas que, para serem 
compreendidas, exigem o seu estudo integral e não sua fragmentação em variáveis. (p. 50)  
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    Rey (2005b) aponta três princípios orientadores da epistemologia qualitativa: 

1. O conhecimento como produção construtivo-interpretativa - desloca-se o foco dos fatos 

ou dos dados, enquanto entidades quantificáveis, para as expressões do sujeito estudado, 

enquanto possibilidades interpretativas que se abrem para o pesquisador. Neste processo, o 

pesquisador dispõe de uma teoria que não o aprisiona em um conjunto de categorias definidas 

a priori. Desse modo, há sempre lugar para a apreensão daquilo que surge como imprevisto. 

A produção de ideias do pesquisador, ao longo da pesquisa, é considerada como recurso 

indispensável para transpor as aparências e buscar os sentidos nas expressões do sujeito 

estudado. 

    Nas palavras de Rey (2005b), “na pesquisa qualitativa o problema se faz cada vez mais 

complexo e conduz a zonas de sentido do estudado imprevisíveis no começo da pesquisa” (p. 

73). Consequentemente, o aparecimento de informações inesperadas é inerente ao processo e 

demanda a criação de categorias diferentes daquelas que saem apriorística e diretamente do 

arcabouço teórico utilizado. 

    Justamente porque isto implica o discernimento teórico e a criatividade do pesquisador, 

Rey (2005b) conclui que “um dos processos mais ricos da pesquisa é o desenvolvimento de 

categorias que permitam conceituar as questões e processos que aparecem em seu curso, os 

quais não podem ser conceituados nos marcos rígidos e a priori de nenhuma hipótese ou 

teoria geral” (p. 119). 

2. A produção do conhecimento como processo interativo – assume-se que, na pesquisa em 

ciências humanas, a interação entre pesquisador e sujeitos estudados é condição essencial, 

bem como a interação destes entre si. Privilegia-se o diálogo, formal e informal, como 

momento de produção de informações para a pesquisa. Nesse processo, além das relações 

entre os sujeitos, ganha relevância o contexto dessas relações.  

    Devemos acrescentar que o pesquisador interage simultânea ou alternadamente com os 

participantes (informantes), ao longo da entrevista e através da leitura dos questionários e das 

transcrições das entrevistas, e com os diversos teóricos que encontra na literatura 

especializada. Esses diálogos são sugeridos pelo processo construtivo-interpretativo em que o 

pesquisador está envolvido, ao mesmo tempo em que indicam caminhos para este processo. 

3. A singularidade como um nível legítimo da produção do conhecimento – assume-se 

que não é a quantidade de sujeitos estudados que legitima o conhecimento científico, mas a 

qualidade da expressão desses sujeitos. Enquanto singularidade, o sujeito é tomado “como 

forma única e diferenciada de constituição da subjetividade” (p. 35). Suas expressões podem 
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tornar-se importantes para a pesquisa, ainda que não apareçam em outros sujeitos. A 

legitimidade da singularidade põe em relevo o estudo de casos. 

    A ideia básica do presente estudo é que os significados dos adolescentes se conectam aos 

significados que circulam no seu contexto sociocultural. Neste sentido, optamos por apreender 

os significados dos direitos de adolescentes e os significados de adolescência presentes em 

processos ou registros existentes no Juizado da Infância e Juventude e no Conselho Tutelar, 

bem como na expressão dos professores e pais ou mães dos adolescentes participantes deste 

estudo. Pretendemos, assim, realizar um recorte, sabidamente limitado, mas exeqüível, desse 

contexto sociocultural, em termos de trânsito de significados dos direitos dos adolescentes. 

    No Juizado da Infância e Juventude e no Conselho Tutelar, visamos os direitos dos 

adolescentes formalmente registrados e os significados de adolescência neles implicados, 

mais claramente vinculados aos cânones legais e que emergem a partir da violação dos 

direitos dos adolescentes ou de atos infracionais cometidos por adolescentes. São 

significados, por suposto, estreitamente relacionados ao Estatuto da Criança e do Adolescente 

e, também, à tradição jurídica (em se tratando do Juizado da Infância e da Adolescência). 

Entre os professores e pais e/ou mães dos adolescentes, visamos os significados que circulam 

na informalidade do cotidiano, mais colados às tradições escolares e familiares. 

    Nossa expectativa era de que os conhecimentos compartilhados pelos adolescentes 

apresentassem similaridades e oposições em relação aos significados captados nos espaços 

sociais e institucionais supracitados. Ainda assim, estaríamos na superfície do fenômeno. 

Pois, ao adentrarmos os sentidos conferidos por cada adolescente aos significados 

compartilhados com seus pares, podemos encontrar elementos ainda mais díspares em relação 

aos significados apresentados por adultos. 

    Ao mesmo tempo, pressupomos que os significados dos adolescentes de cada escola 

apresentariam peculiaridades quando comparados com os significados dos adolescentes da 

outra escola. Essas peculiaridades seriam devidas à diferenciada difusão de informações e 

significados na escola, na família e em outros espaços sociais pelos quais transitam esses 

estudantes, em função de sua posição numa sociedade acentuadamente desigual. 

    Desse modo, pressupomos, também, que, tanto na família e na escola quanto no Conselho 

Tutelar e no Juizado da Infância e da Juventude, circulam significados dos direitos de 

adolescentes mais atuais, orientados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e significados 

mais antigos, estes como expressões remanescentes de tradições culturais e/ou jurídicas. Pois, 

sendo processuais as mudanças em torno das concepções de adolescência e dos direitos de 
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adolescentes, aquelas mais antigas não desaparecem simplesmente diante da emergência das 

novas, mas, com elas convivem. Na esfera judiciária, especialmente, prevemos algumas 

concepções remanescentes dos Códigos de Menores de 1927 e 1979, orientadas 

primordialmente aos adolescentes oriundos de famílias socialmente desprivilegiadas.  

    Podemos afirmar, sinteticamente, que a concepção deste estudo assenta-se nas seguintes 

pressuposições básicas: 

1. O pertencimento dos adolescentes, como alunos, à escola particular ou à escola pública 

pode ser considerado uma expressão ou um indicador de sua posição social. Isto é, os alunos 

da escola particular podem ser relacionados aos estratos médios da população e os alunos da 

escola pública podem ser relacionados aos estratos mais baixos. 

2. O juizado da Infância e Juventude, o Conselho Tutelar, a escola e a família constituem um 

recorte suficiente do contexto sociocultural dos adolescentes, para os propósitos deste estudo. 

3. Os significados dos direitos dos adolescentes, presentes em diferentes grupos, instituições e 

espaços sociais do contexto sociocultural dos participantes do estudo estão interconectados, 

de algum modo.  

4. Significados diferenciados dos direitos dos adolescentes se entrelaçam a concepções 

diferenciadas de adolescência. 

5. Os conhecimentos dos adolescentes sobre os seus direitos são coletivamente 

compartilhados (significados) e, ao mesmo tempo, entrelaçados de modo singular à história de 

cada sujeito (sentidos). 

6.  A relação entre significado e sentido pode permitir a compreensão de como o 

conhecimento coletivo, social, é convertido pelo sujeito em conhecimento pessoal, singular. 

    Para a compreensão do fenômeno em estudo, podemos imaginar dois planos superpostos, 

conforme nos permite visualizar a Figura 1, a seguir. 
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Figura 1 – Planos de análise 

 

     No primeiro plano, que é caracterizado pela extensão e superficialidade, situamos o 

Juizado da Infância e Juventude e o Conselho Tutelar, que designamos como instituições 

formalmente normativas, a escola e a família, que designamos como instituições formalmente 

educativas. Como foco central do estudo, o grupo de adolescentes. 

     O primeiro plano é o dos significados, dos conhecimentos compartilhados. Entre essas 

instituições e o grupo de adolescentes há conexões baseadas nos significados dos direitos dos 

adolescentes e nas concepções de adolescência. 

     O segundo plano é mais intenso e profundo. Diz respeito à história e à afetividade do 

adolescente. É o plano dos sentidos, das singularidades. 

     A passagem do primeiro ao segundo plano se dá pela transformação dos significados em 

sentidos (singularização). Mas os dois planos são simultânea e mutuamente reversíveis, pela 

atividade do sujeito, por sua participação nos intercâmbios e práticas sociais. 
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     A pertinência social do estudo pode ser mais estreitamente relacionada ao primeiro plano. 

Enquanto que sua pertinência teórica vincula-se mais claramente à compreensão do processo 

de singularização. 

 

6.4 Participantes 

       

     Os participantes deste estudo são 31 alunos, cinco mães de alunos e sete professores da 

Escola Pública, 21 alunos, cinco mães de alunos e cinco professores da Escola Particular. 

Todos os alunos apresentam idade entre 15 e 17 anos. Os adolescentes e seus professores 

foram contatados em duas escolas diferentes, na cidade de Senhor do Bonfim, no Estado da 

Bahia, sendo uma escola pública e uma escola particular, situadas em bairro central. Os 

adolescentes da Escola Particular são de uma mesma turma de 3ª série do Ensino Médio e os 

adolescentes da Escola Pública são de uma mesma turma de 2ª série do Ensino Médio. Cinco 

dos adolescentes de cada uma dessas turmas se apresentaram como voluntários para as 

entrevistas da segunda fase do estudo. Suas respectivas mães são as participantes 

supracitadas.  

     A escolha da cidade deveu-se a três razões.  Primeiro, ao fato de que nela está situado o 

Departamento VII da Universidade do Estado da Bahia, no qual exercitamos a docência, 

compartilhando com vários colegas de outras áreas e áreas afins a perspectiva de expandir os 

conhecimentos sistemáticos sobre a região. Segundo, porque nosso estudo anterior com 

crianças foi efetuado nesse município. E, terceiro, porque o acesso ao Conselho Tutelar, ao 

Juizado da Infância e Juventude e aos participantes, nessa cidade, pareceu-nos menos 

problemático, sob vários aspectos operacionais.  

     O município de Senhor do Bonfim, distante 386 km de Salvador, está localizado no semi-

árido baiano, ao norte do Estado. Sua economia é baseada principalmente nas atividades 

comerciais e de prestação de serviços, dentre as quais se destacam os serviços públicos 

municipais, estaduais e federais. A atividade industrial é incipiente. Na zona rural, 

predominam as atividades agropastoris, voltadas mais para a subsistência. No campo e na 

cidade, as aposentadorias das pessoas idosas têm enorme importância, bem como o programa 

de bolsas do governo federal. O desemprego e o subemprego têm sido uma constante no 

município. Em função disso, muitos trabalhadores buscam garantir a sobrevivência na 

informalidade. 
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     Em se tratando de trabalho, o setor educacional é o que mais oferece vagas. O sistema 

municipal de educação incumbe-se do ensino fundamental, mantendo várias escolas na cidade 

e uma em cada povoado rural. Algumas delas assumem o ensino fundamental completo e 

outras apenas até a quarta série. O sistema estadual de educação oferece o ensino fundamental 

(de quinta a oitava série) e o ensino médio (formação geral), apenas na cidade. Há apenas um 

povoado rural que conta com uma escola estadual.  

     No campo da educação pública, há ainda uma escola federal, que oferece o ensino médio, 

com formação em técnicas agrícolas e zootecnia.  Quanto às escolas particulares, há várias, de 

pequeno porte, em vários pontos da cidade, que lidam com as séries iniciais do ensino 

fundamental. As maiores e mais importantes são três, todas no centro da cidade, e trabalham 

com todo o Ensino Básico.   

     Importa assinalar, ainda, que a cidade conta com a oferta de cursos superiores, 

principalmente através de uma unidade da Universidade do Estado da Bahia. Porém, apesar de 

uma crescente oferta de cursos e vagas, ainda prevalece o êxodo de jovens concluintes do 

ensino médio, em busca de outros cursos e outras possibilidades de profissionalização em 

outras cidades do Estado e em outros Estados da Federação. Evidentemente, esses jovens são, 

em sua maioria, detentores de um poder aquisitivo localmente privilegiado. 

     As escolas envolvidas neste estudo ficam situadas em área central da cidade. Os 

professores da escola pública são todos graduados e os da escola particular são, em sua 

maioria, também graduados. Alguns professores das duas escolas já fizeram curso de pós-

graduação lato sensu e, mais raramente, pós-graduação strictu sensu. A clientela da escola 

pública é composta por alunos oriundos de famílias pobres. Por sua vez, a escola particular é 

de orientação religiosa, católica. Sua clientela é composta por crianças e adolescentes 

advindos dos estratos mais elevados da população local. São filhas e filhos de comerciantes, 

profissionais liberais, funcionários públicos etc.  

     Conduzimos a seleção dos participantes, tomando como referência os dois planos de 

análise anteriormente explicitados. Para o plano dos compartilhamentos, consideramos tanto a 

necessidade de apreender os significados apresentados pelos adolescentes quanto o interesse 

em rastrear a origem social e histórica desses significados. Para apreender os significados 

entre os adolescentes, optamos por incluir todos os estudantes de uma mesma turma, em cada 

escola, independentemente da quantidade, desde que estivessem na faixa etária definida (15 a 

17 anos).  
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     Esta faixa etária foi definida por três razões. Primeiro, porque não julgamos prioritário, 

nesse momento, desenhar um estudo com recorte longitudinal, mas, sim, contar com 

participantes vivendo situações de desenvolvimento mais similares; segundo, porque esta 

faixa etária nos permitiria ter os participantes compondo uma mesma turma, um mesmo 

grupo, em cada organização escolar focalizada, sendo que esse pertencimento pressupõe a 

habitualidade de intercâmbios simbólicos em atividades cotidianas e, consequentemente, a 

intensificação dos processos de compartilhamento; e, terceiro, porque pretendemos verificar 

se não encontramos mesmo o predomínio do pensamento abstrato na articulação dos 

conhecimentos sobre os direitos, ao final da adolescência, como os estudos internacionais têm 

apontado, contrariando o que seria teoricamente presumível.  

     Para rastrear a origem social e histórica desses significados, buscamos informantes ligados 

à própria escola dos estudantes e outros pertencentes às suas famílias. Isto porque a escola e a 

família têm sido consideradas instituições basilares nos processos de socialização de crianças 

e adolescentes em nossa cultura e, portanto, também nos seus processos de subjetivação. Em 

se tratando da escola, optamos por incluir todos os professores da turma que se pusessem 

disponíveis. Na família, priorizamos os pais ou mães dos estudantes que aceitaram ser 

entrevistados. Figuras parentais e professores são proeminentes, por sua ascendência nos 

processos de socialização de crianças e adolescentes. 

     Para o plano das singularizações, como as preocupações centrais, neste estudo, giram em 

torno da qualidade das informações e da possibilidade de uma melhor compreensão do 

fenômeno em estudo, não há o propósito de obter amplas generalizações. Sendo assim, a 

quantidade de casos a estudar não foi definida a priori. Entretanto, optamos por definir uma 

quantidade inicial de participantes a serem entrevistados (cinco) em cada escola. Esta decisão 

teve fundamentos financeiros e visava reduzir os custos, diminuindo a quantidade de viagens 

a Senhor do Bonfim. Ao mesmo tempo, tínhamos uma limitação temporal, pois os estudantes 

da Escola Particular se dispersariam ao final do ano (2009), por estarem cursando a 3ª série do 

Ensino Médio. A princípio, a quantidade de participantes a serem entrevistados deveria ser 

suficiente para que suas informações possibilitassem a compreensão do processo de 

singularização. Sendo assim, estávamos cientes de que a saturação tanto poderia ser alcançada 

antes de concluirmos esses estudos iniciais quanto poderia demandar uma quantidade maior 

de casos. Uma definição prévia seria impraticável. Ao final, a quantidade de participantes 

entrevistados foi maior do que os casos efetivamente estudados e tomados em consideração ao 

longo do trabalho de análise. 
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6.5 Instrumentos 

 

     Neste estudo, para a obtenção de informações junto aos adolescentes, foi utilizado um 

questionário escrito, abordando a temática dos direitos dos adolescentes, bem como a técnica 

da entrevista individual semiestruturada. Conforme esclarecimento de Rey (2005b), “a 

definição dos instrumentos deve integrar sempre formas orais e escritas, pois uma atua como 

elemento descentralizador da outra e chegam a envolver o sujeito em uma reflexão crítica 

sobre sua própria experiência” (p. 91). O questionário visava o plano dos compartilhamentos e 

a entrevista o plano das singularizações. 

     O questionário foi constituído por três questões abertas, cada uma sendo acompanhada de 

um pedido de justificativa (por quê?): (1) O que você já tem o direito de ter? (2) O que você já 

tem o direito de fazer? (3) Quais os direitos que você ainda não tem, mas que gostaria de ter? 

As duas primeiras questões do questionário remetem à perspectiva da transição entre a 

infância e a adolescência, buscando apreender, assim, a emergência dos direitos que são 

percebidos pelos participantes como caracterizadores da adolescência. A última questão visa 

entender como os participantes projetam o devir para a adolescência, para, desse modo, 

compreender o que ainda pode ser sinalizado como direitos faltantes ou direitos que precisam 

ser ampliados. 

     Para a coleta de informações junto às mães e aos professores dos adolescentes foi utilizado 

um questionário com três questões abertas, cada uma tendo em seguida um "por quê?": (1) 

Em sua opinião, o que os adolescentes de 15 a 17 anos já têm o direito de ter? (2) O que os 

adolescentes de 15 a 17 anos já têm o direito de fazer? (3) Quais os direitos que eles ainda não 

têm, mas que gostariam de ter? Ou seja, as perguntas foram as mesmas formuladas para os 

adolescentes, após breves adaptações em sua redação. 

     No Conselho Tutelar e no Juizado da Infância e da Juventude, as informações foram 

obtidas através da análise de documentos, quais sejam, respectivamente, livros de registro de 

queixas e autos processuais referentes a adolescentes, considerados estes como autores de atos 

infracionais ou vítimas da violação de direitos. 

 

6.6 Produção de informações 

 

     O investigador não tem acesso direto à subjetividade. Esta se apresenta como uma 

realidade que não é passível de interpretação através de padrões pré-estabelecidos que 
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permitam generalizações. Diferentemente dos significados, que são mais estáveis, consensuais 

e, consequentemente, previsíveis, os sentidos são pessoais e imprevisíveis. Os sentidos 

emergem de modo gradual, na expressão do sujeito, e situados em relação aos diferentes 

espaços de sua experiência. Isto demanda do investigador que transite com certa mobilidade 

pela experiência do sujeito. Esta possibilidade pode ser proporcionada pela entrevista. Mais 

do que isso, a entrevista pode propiciar ao sujeito estudado o espaço para que ele assuma a 

posição de sujeito de suas construções (Rey, 2005a). É neste sentido que Aguiar e Ozella 

(2006) afirmam ser a entrevista um dos instrumentos mais ricos para acessar os significados e 

sentidos. 

     O processo de construção de conhecimento sobre a subjetividade apresenta, pois, um 

caráter construtivo-interpretativo, conforme indica Rey (2005a). Disso decorre, 

imediatamente, a implicação da atividade tanto do investigador quanto do participante no 

processo, e a construção do conhecimento passa a ser essencialmente teórica. Essa construção 

teórica é pautada na atividade do investigador e consiste na permanente “produção de 

modelos de pensamento e de categorias que se articulam na definição de zonas de sentido 

dentro da realidade estudada” (Rey, 2005a, p.268). 

     Sendo assim, o processo investigativo é dialógico e depende de que o investigador e o 

participante desenvolvam, entre si, um processo de reflexão compartilhada, ou seja, um 

processo baseado na reciprocidade hermenêutica. Para Rey (2005b), “toda técnica de 

expressão individual representa um espaço de diálogo entre o pesquisador e o sujeito 

pesquisado” (p. 91). Enquanto desenvolvem, conjuntamente, essa reflexão dialógica, o 

investigador vai formulando hipóteses que orientam a continuidade do processo de construção 

de informação e de conhecimento (Rey, 2005a). Referimo-nos aqui especificamente à coleta 

de informações junto aos adolescentes. Por conseguinte, neste caso, a coleta de informações 

centrada na produção de sentidos coincide com sua análise, mas esta vai muito além daquela.       

      Num primeiro momento, todos os alunos da classe foram solicitados a responder a um 

questionário, individualmente, em sala de aula, com questões sobre os seus direitos, mediante 

a assinatura do formulário de consentimento livre e esclarecido. A aplicação do questionário 

foi realizada pela própria professora (ou professor), como uma tarefa rotineira, após a 

obtenção do consentimento da direção da escola. Todos os questionários respondidos foram 

submetidos à análise, desde que os respondentes tivessem idade entre 15 e 17 anos.  

      Num segundo momento, a coordenadora do curso solicitou que cinco alunos se 

apresentassem como voluntários para as entrevistas. Após a obtenção do consentimento de 
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cada um desses adolescentes e do consentimento de seus pais ou responsáveis, o 

entrevistador, em sessão individual, gravada em áudio, orientando-se pelas respostas 

apresentadas no questionário pelo próprio participante, buscou obter a explicitação dos 

sentidos dos direitos indicados, a partir de questões tais como: o que você quer dizer com 

isto? Por quê? Para quê? Ou seja, a entrevista foi um diálogo desenvolvido a partir das 

respostas do questionário, o que permitiu um delineamento das condições de existência do 

participante, em termos de necessidades, interesses e de suas expectativas quanto ao futuro. 

Em síntese, a entrevista foi utilizada para complementar e aprofundar as informações obtidas 

no questionário anteriormente respondido pelo próprio participante. Mas, ao longo da 

entrevista, também foram formuladas perguntas para obter informações sobre ocupações 

extraescolares dos adolescentes e sobre a ocupação profissional dos seus pais.          

      Visando evitar inferências desnecessárias ou inadequadas, as entrevistas foram 

suficientemente amplas e pormenorizadas e o participante foi consultado sempre que, após 

uma primeira leitura das informações obtidas, constatamos a necessidade de esclarecimentos 

ou aprofundamentos. Além disso, o entrevistador, imediatamente após cada sessão, registrou 

os indicadores não verbais notados na expressão do participante.  

      Definimos que a quantidade de entrevistados seria indicada pelo nível de saturação 

alcançado na busca da compreensão de como os adolescentes de cada escola singularizam os 

conhecimentos compartilhados. Compreendemos saturação como é explicitada por Martins 

(2006): “Saturação significa que nenhum dado adicional, que contribua para a compreensão 

da categoria e, consequentemente, para a teoria substantiva, está sendo encontrado” (p. 83). 

No desenvolvimento do estudo, constatamos que os processos de singularização comportam 

regularidades, além das configurações atinentes à condição singular de cada sujeito em cada 

situação vivida. Sendo assim, optamos por circunscrever a saturação das regularidades. 

      Quanto ao horário da entrevista, o pesquisador combinou com a coordenação pedagógica 

de cada escola, de modo tal que não resultasse em qualquer prejuízo para as atividades das 

quais o estudante precisassem participar diariamente. A duração de cada sessão foi de, no 

máximo, trinta minutos. E quanto ao local da entrevista, o pesquisador solicitou também à 

coordenação pedagógica da escola a cessão de uma sala. 

      Em se tratando dos professores, o questionário foi aplicado individualmente. A aplicação 

foi efetuada pela coordenadora do curso. Quanto à mãe de cada adolescente entrevistado, o 

investigador enviou pelo próprio adolescente um envelope contendo uma carta explicativa, 

acompanhada do questionário e do formulário de consentimento livre e esclarecido. Este foi o 
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momento em que o entrevistador iniciou o diálogo com o entrevistado, abrindo a 

possibilidade do estabelecimento de um vínculo de confiança. Nesse momento, o 

entrevistador procurou informar-se, junto ao adolescente, sobre sua idade e sobre o grau de 

escolarização de seu pai e de sua mãe, buscando saber se ao menos um deles reunia as 

habilidades necessárias para responder ao questionário. Além da não aceitação do próprio 

adolescente ou de seus pais, este seria o fator a inviabilizar sua participação, desde que 

atendesse ao pré-requisito da idade.         

      Simultaneamente aos procedimentos acima descritos, foi realizada uma análise 

documental, com foco nos autos processuais e no livro de registro de queixas, relativos a 

adolescentes, existentes, respectivamente, no Juizado da Infância e da Juventude e no 

Conselho Tutelar. A quantidade de registros e/ou processos analisados foi indicada pela 

saturação dos significados encontrados. A leitura dos documentos foi iniciada pelos mais 

recentes. Os trechos considerados pertinentes foram transcritos, compondo uma ficha 

específica, que ganhou um número de ordem de leitura e uma síntese do caso em pauta, 

contendo indicadores de pessoas envolvidas (mas assegurando-lhes o anonimato), lugar, 

circunstâncias, tempo e sentença judicial ou equivalente. 

      Para Minayo (2000, p. 241), "do ponto de vista técnico, os autores que trabalham a 

metodologia qualitativa propõem a vigilância interna através da triangulação como prova 

eficiente de validação". Neste sentido, levamos a termo uma triangulação instrumental, 

constituída pelo uso de questionário, análise documental e entrevista, além de incidentais 

registros observacionais de eventos ou ações fortuitas, mas expressivas, ao longo da aplicação 

dos questionários e da realização das entrevistas; e uma triangulação constituída pelos espaços 

sociais (e seus respectivos informantes) geradores de informação: o familiar (mães dos 

adolescentes), o escolar (adolescentes e seus professores) e os normativos (documentos do 

Juizado e do Conselho Tutelar). 

      Porém, ao realizar tais triangulações não elegíamos exatamente a validação do 

empreendimento investigativo como foco primordial. As triangulações foram incidentais. O 

interesse maior consistia em dispor de informações sobre como a adolescência e os direitos 

dos adolescentes são significados em espaços sociais diferentes naquele mesmo cenário 

urbano. O propósito era, pois, identificar as possíveis origens sociais dos significados 

compartilhados pelos adolescentes estudados sobre seus próprios direitos. 
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6.7 Análise   

 

      Para o processo de análise, lançamos mão do "método hermenêutico-dialético" de 

interpretação de informações, proposto por Minayo (2000), com algumas adaptações 

sugeridas pelas especificidades do presente processo investigativo. Para esta autora, a 

hermenêutica busca compreensivamente o sentido do texto, realçando a unidade, o acordo, 

enquanto que a dialética "enfatiza a diferença, o contraste, o dissenso e a ruptura de sentido" 

(p. 227). 

      O método hermenêutico-dialético procura situar a fala, a informação, em seu contexto, 

compreendendo-a "a partir do seu interior e no campo da sua especificidade histórica e 

totalizante em que é produzida" (Minayo, 2000, p. 231). Sendo assim, a interpretação 

comporta dois níveis: o primeiro envolve o contexto sócio-histórico do grupo social 

focalizado, "que constitui o marco teórico-fundamental para a análise" e "é o campo das 

determinações fundamentais que já deve estar estabelecido na fase exploratória da 

investigação" (p. 231). O segundo nível equivale ao "encontro com os fatos empíricos" (p. 

233). 

      O processo de análise é constituído por três momentos básicos, que não são estanques, 

mas que se interpenetram continuamente: 

I. Ordenação das informações das entrevistas, dos questionários e dos documentos. Esse 

momento inclui: 

a- transcrição de fitas-cassete (da entrevista) e de trechos de documentos;  

b- releitura do material;  

c- organização das transcrições, relatos e/ou respostas em determinada ordem (início da 

classificação); 

d- organização também de eventuais dados de observação. 

II. Classificação das informações:  

a- leitura exaustiva e repetida do texto ("leitura flutuante") para apreensão das ideias centrais 

e estruturas de relevância dos participantes, com vistas ao estabelecimento de categorias 

empíricas, que serão confrontadas com as categorias analíticas; 

b- constituição dos seguintes corpora de comunicações, em se tratando dos questionários e 

dos documentos: questionários dos adolescentes da Escola Pública (EPB), questionários dos 

adolescentes da Escola Particular (EPT), questionários dos professores dos adolescentes da 

EPB, questionários dos professores dos adolescentes da EPT, questionários das mães dos 
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adolescentes da EPB, questionários das mães dos adolescentes da EPT, documentos do 

Juizado da Infância e da Juventude e documentos do Conselho Tutelar;  

c- cada corpus é constituído por três tópicos básicos: os direitos dos adolescentes priorizados, 

os significados dos direitos e os significados de adolescência;  

d- constituição dos seguintes corpora de comunicações, em se tratando das entrevistas: 

adolescente A da EPB, adolescente B da EPB, adolescente A da EPT, adolescente B da EPT 

etc. Cada corpus é constituído pelos seguintes tópicos básicos: condições de existência, 

interesses atuais e expectativas; 

f- os eventuais dados observacionais são classificados a partir da emergência de categorias 

empíricas. 

      Segundo Minayo (2000), os tópicos são unidades de registro, definidas a partir de achados 

empíricos e/ou teóricos previamente construídos. A relevância e/ou emergência de algum 

tópico ou tema, ao longo do processo de análise, permite o reagrupamento das categorias, 

refinando o movimento classificatório e o aprofundamento da análise. Portanto, "a 

interpretação exige elaboração de Categorias Analíticas capazes de desvendar as relações 

essenciais, mas também de Categorias Empíricas e Operacionais capazes de captar as 

contradições do nível empírico em questão" (p. 233). 

III. Articulações entre corpora: inicia-se identificando as articulações no âmbito de cada 

corpus e avança-se para as articulações entre corpora, explicitando-se semelhanças e 

diferenças ou contradições. 

IV. Análise final: estabelece-se um movimento de mão dupla entre o empírico e o teórico, 

entre o concreto e o abstrato, entre o particular e o geral, com vistas ao "concreto pensado", 

conforme denominação de Minayo (2000). Esta autora esclarece que "temos que partir do 

caos aparente das informações recolhidas no campo e fazer delas ao mesmo tempo uma 

revelação da sua especificidade de concepção e de participação nas concepções dominantes" 

(p. 236). Ou seja, deveremos trazer à tona a visão social de mundo desses grupos, 

comparando-a com a visão dominante. Por fim, as conclusões serão, inevitavelmente, 

contrapostas àquelas encontradas em outros estudos.  

      Além disso, considerando que “todo texto é ambíguo e difuso”, como sugere Iñiguez 

(2004), o processo de análise é orientado pela compreensão de que se deve “identificar os 

efeitos principais, ou os mais importantes em função da pergunta que o/a analista se faz” (p. 

139), ou seja, em função dos objetivos do estudo. Esta orientação comporta o reconhecimento 

de que outras leituras das expressões analisadas são sempre possíveis. Finalmente, 
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consideramos que a compreensão interpretativa do fenômeno não se dá a priori, mas é 

construída ao longo do processo investigativo, tanto em termos de abrangência quanto de 

profundidade, à medida que vão aparecendo os indicadores, como explicita Ozella (2003b). 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

[...] todo ser humano carrega de modo cerebral, mental, 
psicológico, afetivo, intelectual e subjetivo, os caracteres 
fundamentalmente comuns e ao mesmo tempo possui as 
próprias singularidades [...] 

                                                                         Edgar Morin 
 

     Organizamos a apresentação dos resultados em duas partes. Na primeira parte, 

apresentamos os resultados do primeiro plano de análise, isto é, o plano dos conhecimentos 

compartilhados. As informações deste plano de análise foram obtidas através dos documentos 

a que tivemos acesso no Conselho Tutelar e no Juizado da Infância e da Juventude e, também, 

através da aplicação dos questionários. Os questionários foram respondidos, convém lembrar, 

por adolescentes de uma escola pública e por adolescentes de uma escola particular, bem 

como por seus respectivos professores e pelas mães dos adolescentes (cinco em cada escola) 

entrevistados. Abordamos, inicialmente, os achados referentes aos documentos e, em seguida, 

aqueles referentes aos questionários. Na segunda parte, apresentamos os resultados referentes 

ao segundo plano, que é o dos conhecimentos singulares, bem como ao processo que os 

possibilita. As informações deste plano foram obtidas através das entrevistas. 

     Antes disso, porém, devemos assinalar que o propósito inicial era que, na família dos 

adolescentes entrevistados, o questionário pudesse ser respondido por seu pai ou por sua mãe, 

conforme orientação que fizemos constar na carta explicativa que enviamos. Entretanto, todos 

esses questionários foram respondidos apenas pelas mães. Isto nos sugere que essa relação da 

família com a escola ainda é tarefa predominantemente delegada à figura materna.  

 

7.1 Significados: o plano dos conhecimentos compartilhados 

 

     Neste nível, pretendemos configurar os conhecimentos que os adolescentes compartilham 

sobre seus direitos, as concepções de adolescência implícitas nesses compartilhamentos e as 

fontes sociais desses conhecimentos de que eles se apropriam. 

 

7.1.1 Adolescência e direitos no Conselho Tutelar 

 

     O Conselho Tutelar de Senhor do Bonfim mantém intercâmbio comunicativo com várias 

instituições. As queixas, principalmente das famílias e das escolas, são apresentadas aí como 

em primeira instância. Essas queixas passam por uma triagem, ocasião em que o Conselho 
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Tutelar realiza um primeiro diagnóstico. De acordo com as informações que obtivemos de 

uma das conselheiras, é com base nesse diagnóstico que os conselheiros optam por programar 

o aconselhamento ou encaminhar o caso para outra instância: delegacia de polícia ou 

promotoria pública. Estas, por sua vez, podem encaminhar ou não o caso para o Juizado. 

     No Conselho Tutelar, tivemos acesso a dois livros de registro de queixas, um referente ao 

ano de 2008 (12/05 a 21/08) e outro ao ano de 2009 (06/01 a 13/02). O registro da queixa é 

manuscrito pelo conselheiro que faz o atendimento. Frequentemente, mas nem sempre, o 

conselheiro acrescenta, no início do registro, uma tipificação da queixa ou o encaminhamento 

que será dado (nesses casos, indica o aconselhamento). Assim, os tipos de queixa encontrados 

são: uso de drogas, violência física, ato infracional, negligência, abandono, agressão verbal, 

assédio sexual, desaparecimento e evasão escolar. 

     Muitas dessas queixas são, na verdade, pedidos de ajuda de pais e avós, por não 

conseguirem a obediência dos adolescentes, aos quais chamam de “rebeldes”. É recorrente 

também a queixa de que o adolescente não quer frequentar a escola, quando se pede ajuda ao 

Conselho Tutelar. Esse pedido pode vir da escola ou dos próprios pais. É muito frequente, 

ainda, a ocorrência de denúncia anônima envolvendo adolescentes. 

     Os registros de queixas referentes a crianças e a adolescentes são lançados nos mesmos 

livros, em ordem cronológica, pelos conselheiros. Realizamos a identificação daquelas 

queixas relacionadas especificamente aos adolescentes até que a repetição dos tipos se 

tornasse excessiva, ou seja, até atingirmos a saturação. 

     Além da perda de controle sobre o adolescente, o que move alguém a buscar ajuda junto ao 

Conselho Tutelar é também o abandono (pelos pais) e a negligência quanto à alimentação 

(pelos pais), bem como o comportamento antissocial dos próprios adolescentes. Neste ponto, 

convém antecipar que nas transcrições de trechos dos registros de queixas, que fazemos a 

seguir, cuidamos de substituir os nomes dos envolvidos por letras, com o intuito de garantir a 

confidencialidade. 

     A perda do controle sobre o adolescente é percebida por seus familiares como “rebeldia” 

do adolescente. Por exemplo, a mãe declara “que sua filha adolescente X anda muito rebelde, 

não está obedecendo à mesma, saiu retornando 1 hora da manhã, não diz pra onde vai...” 

(Queixa 15).  

     Podemos identificar nessa suposta rebeldia o descomedimento no exercício dos direitos de 

liberdade, pois o direito de ir e vir se destaca de modo especial: “O genitor de X disse que o 
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adolescente vive nas drogas e bebendo e perambulando de Feira de Santana para Bonfim...” 

(Queixa 7). 

     O que é significado como mais problemático nesse exercício é sua recorrente associação 

ao uso de drogas, à prática de atos infracionais, tais como roubo, furto, violência física, porte 

de arma etc. Um exemplo: a senhora Z comunica que “seu filho X está muito rebelde, já 

dormiu duas vezes fora de casa, já tentou furar o irmão mais velho...” (Queixa 17). 

     Nesses casos, a evasão escolar é frequentemente apontada: “A mesma declara que o filho é 

usuário de maconha e causa conflitos entre si e o irmão mais velho. Além de dormir fora de 

casa, já foi pego com maconha com outros maiores, não está estudando” (Queixa 10).  

     Considerando o conjunto de queixas e denúncias e a ação do Conselho Tutelar, podemos 

entender que a adolescência é concebida nesse contexto sociocultural como um momento da 

vida em que o indivíduo é vulnerável às “companhias” e precisa ser monitorado e controlado 

pelos pais ou responsáveis. Assim, a avó “declara que sua neta adolescente X não está lhe 

obedecendo, sai sem avisar para onde vai, faz uso de bebida alcoólica e cigarros com as 

colegas, que não está frequentando a escola...” (Queixa 11). 

     A perda desse controle implica o afrouxamento ou a ruptura dos laços familiares e a 

ultrapassagem dos limites da boa convivência. Nesses casos, os conselheiros indicam aos pais 

a necessidade de “pôr limites” nos filhos. Ou seja, o Conselho Tutelar e os pais dos 

adolescentes parecem concordes quanto à necessidade de fortalecer os deveres como 

contraparte dos direitos dos adolescentes. A família, entretanto, se vê desorientada quanto à 

forma de conseguir isso e busca a ajuda do Conselho Tutelar. É dessa forma que o conselheiro 

registra a queixa de uma mãe que declara que a filha não aceita conversar: “[...] que os pais 

são separados e a mesma não atende a nenhum dos dois, que a genitora solicita 

aconselhamento”. (Queixa 15).  

     Um aspecto do descomedido exercício da liberdade chama a atenção no caso das 

adolescentes: é o impacto diferenciado que produz no campo da sexualidade. Sua repercussão 

no âmbito familiar faz eco às distinções de gênero historicamente construídas. Um zelo 

distintivo paira sobre a constituição individual do que é socialmente caracterizador do 

feminino. Neste exemplo, de um lado a mãe diz que a filha “está muito rebelde, dorme fora 

de casa, não quer ouvir ninguém, só anda na serra com uns rapazes...”. De outro lado, “a 

adolescente afirma que dorme fora de casa e sai para acampar mais X e Y, mas nunca 

aconteceu nada demais”. (Queixa 1). 



 

 
 

148 

 

     É importante destacar que os adolescentes indicados, citados ou referidos nesses livros de 

registro de queixas do Conselho Tutelar são moradores de bairros periféricos ou de povoados 

rurais. São alunos ou egressos de escolas públicas. Adolescentes de estratos médios da 

população ou escolas particulares não aparecem nesses registros. Certamente as classes 

médias dispõem de outros recursos e de outras vias para encaminhar ou solucionar seus 

dilemas familiares e seus conflitos intergeracionais, preservando-se de ingerências de 

agências oficiais. 

     Essas ingerências aparecem, também, deflagradas por denúncias anônimas, formuladas, 

provavelmente, por vizinhos. Essas denúncias visam, principalmente, ao menos em seu 

conteúdo tornado público, preservar o direito à inviolabilidade da integridade física dos 

adolescentes, ameaçada pela violência materna ou paterna, bem como preservar os 

adolescentes da negligência familiar.                                                                                                                

     Na Queixa nº. 24, a conselheira registrou: “Recebi denúncia anônima onde fui informada 

que X é usuário de drogas e que está andando em más companhias, que não quer estudar e 

que só anda no Beco Fino, que o mesmo é filho de Y, que, além desse filho, ele tem outro que 

sai quando quer; que os mesmos moram com o pai que é separado da genitora”. De certa 

forma, podemos ver aqui o trabalho de vigilância exercido pela vizinhança, no intuito de 

manter os membros da comunidade funcionando de acordo com a ordem estabelecida, ordem 

geradora de expectativas sociais que, nesses casos, são reveladoras de significados atribuídos 

à adolescência, ao funcionamento familiar e à educação dos filhos. Neste exemplo, os 

indicadores de transgressão da ordem são os seguintes: o uso de drogas, as más companhias, 

frequência a lugares de má reputação e a inadequação constituída pela educação dos filhos por 

um pai separado. 

     Sobre esse funcionamento familiar a escola também tenta exercer sua influência, através 

do Conselho Tutelar, quando não o consegue diretamente. Na Queixa nº. 12, a Escola X 

comunica “que tem um aluno Y que não assiste à aula, bagunça com outros alunos, que a 

genitora já foi chamada várias vezes e não resolveu e a Escola pede providências”. 

     Desse modo, o Conselho Tutelar faz a mediação entre a família e a vizinhança, entre a 

família e a escola, entre os próprios membros da família, entre o adolescente e as agências 

socializadoras e entre o adolescente e a polícia ou o Ministério Público. O papel da família 

aqui é ressaltado. Sobre ela incide a responsabilização social pelos descaminhos do 

adolescente. A ausência de cuidados e de controle, por parte da família, é vista como condição 

possibilitadora dos excessos de liberdade do adolescente e de sua consequente 
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“degenerescência” comportamental. Logicamente, a reversão dessa situação seria viabilizada 

através do efeito “curativo” da imposição de limites pela própria família, após 

aconselhamento efetuado pelo Conselho Tutelar. 

     Além disso, haveria ainda a possibilidade de tratamento psicológico, desde que se obtenha 

a adesão do adolescente. No registro de uma das queixas (Queixa nº. 6), afirma-se que o 

adolescente recusou o tratamento. Ora, nesses casos, a não reversão da situação aproxima os 

adolescentes cada vez mais das malhas da lei, ou seja, da imposição de limites fora do âmbito 

familiar, desde que suas ações redundem em atos infracionais que os conduzam ao Juizado da 

Infância e da Juventude. 

 

7.1.2 Adolescência e direitos no Juizado da Infância e da Juventude 

 

     Dentre os muitos processos a que tivemos acesso, no Juizado da Infância e da Juventude, 

identificamos e analisamos 22, referentes especificamente a adolescentes. São processos 

abertos no período de 1997 a 2008. Em todos esses processos os adolescentes são infratores. 

Em sua maioria, os atos infracionais são constituídos por furto e, em segundo plano, por 

lesões corporais. 

     Nesses processos, a minoria é do sexo feminino. Apenas duas adolescentes são 

protagonistas de atos infracionais que envolveram lesão corporal. Os textos dos documentos 

que instruem os processos são muito breves e estritamente descritivos. A descrição dos atos 

infracionais, geralmente elaborada pela polícia, é de pouco ou nenhum interesse para o 

presente estudo. Nosso foco de análise foi constituído pelas referências feitas aos infratores, 

aos termos utilizados para isso, bem como pelos encaminhamentos dados aos casos pelo juiz. 

Aí encontramos material que, apesar de pouco numeroso, nos permitiu entrever significados 

de adolescência e significados do ato infracional num contexto sociocultural local e, também, 

num contexto mais amplo. 

     Inicialmente devemos assinalar que o termo “adolescente” e o termo “menor” são 

utilizados alternativamente em muitos dos processos e, em alguns deles, um ou outro é usado 

com exclusividade. É possível notar que, nos processos abertos na década de 1990, o termo 

“menor” é usado com mais frequência do que nos processos abertos posteriormente. Enquanto 

diminui o uso do termo “menor”, nos anos 2000, aumenta o uso do termo “adolescente”.  

     O uso inversamente proporcional dos dois termos sugere que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente esteve a impulsionar o termo “adolescente”, dada sua recente entrada em vigor, 
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ao passo que o uso do termo “menor” nos levou a pensar em resquícios da antiga doutrina do 

menor, fixados na linguagem, vigente e muito influente ao longo de boa parte do século XX. 

Esta interpretação referente ao termo “menor”, contudo, não nos parecia tranquila, uma vez 

que o uso do termo “menor” poderia significar simplesmente o indivíduo com idade inferior a 

18 anos. Essa dúvida foi dirimida, porém, quando nos deparamos com um trecho bastante 

emblemático de um processo referente a uma criança. Neste processo, consta a afirmação 

seguinte: “Ação de Adoção da menor [...], brasileira, menor, nascida em 09/10/2002” (os 

grifos são nossos). Fica claro aqui que o termo “menor” é usado com acepções diferentes. O 

segundo é indicador de idade, enquanto que o primeiro indica uma condição social peculiar. 

    Esse entendimento nos orientou a olhar para os locais onde moram esses jovens infratores 

envolvidos nos processos por nós analisados. Identificamos, então, que todos, sem exceção, 

residem em bairros periféricos da cidade ou em povoados rurais. São jovens de estratos 

sociais mais baixos e cuja história de escolarização se liga à escola pública.  

     Outra questão importante que emerge da leitura desses processos do Juizado da Infância e 

da Juventude: é possível perceber, com muita clareza, como a punição pelo ato infracional é 

definida em função de sua gravidade e da suposta periculosidade do infrator (“jovem portador 

de periculosidade”). Nos casos considerados mais graves, como de assassinato ou de lesões 

corporais, o juiz pode optar pela internação provisória do infrator. Enquanto nos casos menos 

graves, ele pode conceder a remissão, condicionada à prestação de serviços comunitários. 

     Esta alternativa, caracterizada como ação ou medida socioeducativa, se faz acompanhar, às 

vezes, de uma recomendação que remete diretamente ao Estatuto da Criança e do Adolescente 

(Art. 6º). O juiz limita a ação socioeducativa à “realização de atividades compatíveis à sua 

condição de pessoa em desenvolvimento”.  

     É possível notar, também, que a gravidade do ato infracional e a periculosidade do infrator 

não constituem elementos suficientes para fundamentar a decisão judicial. O infrator é 

concebido como desviante ou, mais do que isso, como verdadeiro enfermo social, cuja 

condição deve ser revertida através de um trabalho de “ressocialização” ou de “recuperação”, 

como podemos apreciar na seguinte afirmação, constante em um dos processos, que 

recomenda “a aplicação de medida que se afigurar mais adequada à recuperação dos 

representados” (grifo nosso). 

     Sendo assim, podemos compreender a preocupação recorrente com que o olhar do 

magistrado busca possíveis elos, capazes de puxar de volta o adolescente para um convívio 

circunscrito à ordem estabelecida pelos limites legais. Nesse sentido, um jovem “sem 
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ocupação definida” é, antes de tudo, um jovem sem matrícula na escola ou que, sendo 

matriculado, não a frequenta. Esses possíveis elos são, invariavelmente, dois: o que conecta o 

adolescente à escola e o que o conecta à família. 

     Portanto, um cuidado sempre presente na decisão do juiz, ao conceder a remissão do 

processo, é, além da indicação da prestação de serviço comunitário, a garantia de matrícula e 

frequência escolar. Há casos em que o juiz concede a remissão mediante apenas a garantia de 

matrícula e frequência escolar. Mas, nesse processo de tentativa de “recuperação” do 

adolescente, o Juizado recorre, às vezes, a outros órgãos oficiais, como na seguinte 

determinação, registrada em um dos processos: “Oficie-se à Assistência Social deste 

Município para inclusão do adolescente em Programa Oficial de auxílio à criança e 

adolescente”.  

     Entretanto, a família é uma âncora buscada insistentemente. Em relação a isto, a afirmação 

seguinte é muito expressiva, pois o magistrado considera que “o adolescente tem família 

constituída e que esta e o próprio adolescente demonstram disposição em ajustar a conduta 

deste”.  

     Esta afirmação é importante por várias razões. Primeiro, porque toma em consideração 

algo da ordem da subjetividade: a intencionalidade da família e do adolescente. Segundo, 

porque considera que esta “disposição” da família é garantia do efeito almejado: “ajustar” a 

conduta do adolescente. Terceiro, porque atribui, assim, plena responsabilidade ao 

adolescente e sua família pela própria recuperação. Quarto, porque a ideia de “ajuste” situa no 

adolescente, exclusivamente, uma suposta falha, defeito ou avaria, que precisa ser consertada. 

Finalmente, porque considera que a viabilidade disto repousa no fato de que o adolescente 

“tem família constituída”. 

     Esta afirmação se repete em vários processos. Por conseguinte, aqui parece fundamental 

que o adolescente não apenas tenha família, mas que esta seja “constituída”, isto é, organizada 

conforme determinados padrões considerados aceitáveis. Esta expressão se afigura aqui como 

uma sobrevivência, uma espécie de sucedâneo da antiga concepção de “família estruturada”, 

que, por sua vez, remete à sua contraparte, a “família desestruturada”, tão em voga nas 

primeiras décadas do século passado e tão eivada de conteúdo ideológico discriminatório.  

     Além dessas alternativas, o juiz, às vezes, recorre ao expediente de encaminhar o 

adolescente para “tratamento psicológico”. Ressalvada a possibilidade de equívoco no uso do 

termo “tratamento”, podemos depreender que, nesse caso, um primeiro diagnóstico 

psicológico já foi efetuado pelo magistrado, pois, ao invés de avaliação psicológica, por 
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exemplo, já encaminha o adolescente para tratamento. E isto pode significar uma 

psicologização dos “desvios de conduta” visados, que faz incidir sobre o indivíduo uma 

culpabilização exclusiva pelos seus descaminhos, desconsiderando a necessidade de 

contextualizá-los.  

     Em síntese, nesse contexto o adolescente é significado como pessoa em condição peculiar 

de desenvolvimento, como preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas que pode 

apresentar “desvios de conduta” que se manifestam por meio de atos infracionais. Esses atos 

representam uma ruptura entre o adolescente e a ordem social, implicando, no mínimo, um 

afrouxamento dos seus vínculos com sua família e com a escola. Essa quebra dos vínculos é 

concebida como adoecimento psicossocial do adolescente, que, apesar de ser responsabilizado 

por seu desconserto, deve ter garantido o direito de contar com cuidados e ações que lhe 

possam proporcionar a “recuperação”. Para isto, duas instituições se afiguram como de 

importância basilar: a escola e a família.   

 

7.1.3 Adolescência e direitos na Escola Pública e na família 

 

     Inicialmente, abordaremos em separado os compartilhamentos dos professores, das mães e 

dos próprios adolescentes. Em seguida, realizaremos comparações entre as configurações 

encontradas. 

 

7.1.3.1 Compartilhamentos entre os professores dos adolescentes  

            

     Os compartilhamentos serão focalizados em duas perspectivas, uma que inclui a transição 

da infância à adolescência e o momento presente e outra que projeta os anseios quanto ao 

futuro.       

 

Sobre a transição da infância à adolescência 

 

     Para os professores da Escola Pública, o direito político e o direito ao trabalho aparecem 

em primeiro plano. O primeiro, entendido como “o direito de expressar sua opção política 

através do voto”, a partir de 16 anos de idade, é atribuído às “mudanças nas leis” e à 

“conquista de muitos”, ou seja, trata-se de uma conquista coletiva que adquire estatuto legal. 
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Ao segundo é relacionada a possibilidade de que os adolescentes “sejam trabalhadores 

aprendizes” e de que assumam “tarefas através de estágios remunerados”. 

     Essa possibilidade de que os adolescentes trabalhem é significada como uma oportunidade 

“para motivar a pessoa e passar a ser cidadão com responsabilidades”. As noções de 

cumprimento de deveres e assunção de responsabilidades são apresentadas de modo enfático 

pelos professores. Eles parecem significar que essas possibilidades constituem o diferencial 

da adolescência em relação à infância e, ao mesmo tempo, que se preocupam com a ausência 

desses caracteres. Dessa forma, os professores nutrem a expectativa de que os adolescentes 

cumpram deveres e assumam responsabilidades, mas se decepcionam com a realidade com a 

qual se deparam. 

     Assim, encontramos a afirmação de que “os nossos adolescentes estão com uma liberdade 

tão ampla”, ao tempo em que “confundem liberdade com libertinagem”. Esse 

descomedimento dos adolescentes é atribuído ao não estabelecimento de limites por parte dos 

pais: “os pais estão muito permissivos”. Nessa perspectiva, os direitos de liberdade dizem 

respeito, principalmente, ao direito de ir e vir ou, mais especificamente, “sair à noite”, e 

direito ao lazer (“frequentar ambientes próprios para a idade, como festas e eventos”). Entra 

nessa agenda, também, o direito de expressão e, consequentemente, o exercício da autonomia: 

“ter liberdade para expressar o que quer e o que não quer, o que acha que deve fazer e o que 

não deve”. 

     Os excessos dos adolescentes no exercício da liberdade são atribuídos não apenas à 

permissividade dos pais, mas, também, ao livre acesso à informação: “eles acham que já têm 

esse direito porque a internet está aí, levando muitas informações para eles, às vezes, 

errôneas, mas que os faz achar que o caminho certo é esse”. No entanto, essa culpabilização 

não se restringe à internet: “porque a facilidade, a informação está em todo canto, é muita 

propaganda”. Os professores parecem querer dizer que há permissividade tanto na ação dos 

pais quanto no acesso à informação e que isso implica em danos, em distorções para o 

processo formativo dos adolescentes.  

      Sendo assim, os professores consideram que há condições contextuais favoráveis ou uma 

concessão social relativa à ampliação dos direitos de liberdade dos adolescentes: “pela idade 

que possuem, a sociedade aceita de forma tranquila”. A idade seria, então, um sinalizador de 

sua maturidade: “a idade permite que sejam trabalhadores aprendizes”. Portanto, a idade 

também é indicadora do desenvolvimento moral, pois os adolescentes podem “cumprir 

deveres inerentes à idade”. Da mesma forma, o cotidiano escolar revela aos professores uma 
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relação entre a idade dos adolescentes e sua visão crítica, seu discernimento: “acho que, nessa 

idade, ele já percebe o que é bom ou ruim no ensino”. 

      Embora essa consideração da idade do adolescente conduza a um esboço de maturidade, a 

significação dos professores comporta contradições. À primeira vista, parece apenas que a 

maturidade é concebida como se estivesse a meio caminho, pois o adolescente ainda não é 

tido como adulto: “é o homem de amanhã”. Apesar disso, os professores consideram que os 

adolescentes já apresentam “maturidade suficiente” para “responder a certos tipos de delitos 

e infrações”. Desse ponto de vista, emerge a sugestão de uma incongruência entre essa 

suposta maturidade dos adolescentes e a inimputabilidade que lhes é conferida pela legislação 

vigente. Pois, haveria uma linha causal a ligar essa inimputabilidade e as manifestações de 

rebeldia dos adolescentes. Este seria o “motivo pelo qual eles são rebeldes com os pais, com 

os professores e com os próprios colegas”. 

 

Sobre os direitos almejados 

 

      Sendo assim, o que falta para os adolescentes, em se tratando de direitos, que, do ponto de 

vista desses professores, constituiriam suas demandas? 

      Esses professores reconhecem que os adolescentes demandam mais direitos, 

principalmente a partir dos 16 anos. Expressam esse reconhecimento ainda que considerem 

que o que “falta, sim, é dever”; ainda que considerem que faltam controle e suporte 

familiares: “E o que é mais grave, sem acompanhamento dos pais, sem base familiar sólida”.  

      Os professores assinalam as seguintes demandas dos adolescentes: “beber, fumar, ir a 

festas e baladas desacompanhados dos pais”; “trabalhar e ter a carteira profissional 

assinada”; dirigir automóveis e “poder tirar a carteira de habilitação”; e ter “vida 

sexualmente livre”. Nas significações desses professores, os adolescentes buscam o 

fortalecimento de sua autonomia, ampliando seu campo de escolhas e afrouxando os liames 

que os prendem à família. Mas, também, apresentam urgência quanto à inserção no mundo 

laboral, uma vez que até mesmo sua pretensão de dirigir automóveis e obter a correspondente 

habilitação tem o sentido de “poder ingressar no mercado de trabalho”. 

      A limitação legal que isenta os adolescentes de responsabilização também é observada 

pelos professores no campo da sexualidade, bem como o desejo de superá-la, de modo a 

“assumir o que eles fazem, no que diz respeito à relação sexual, uma vez que são menores, 

perante a Constituição”, mas já têm “maturidade e discernimento”.  
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      Nessa perspectiva, os adolescentes buscam dois corolários constitutivos de uma unidade: a 

“autoafirmação” e a “afirmação social”, um movimento para si e um movimento simultâneo 

para o mundo, “para se sentirem com a autoestima elevada”. 

      Em síntese, os professores da escola pública preferem enfatizar o direito político e o 

direito ao trabalho. Suas expressões trazem um tom moralizante, pois, ao criticarem os 

excessos de liberdade dos adolescentes, optam pela responsabilização destes, principalmente 

quanto aos possíveis atos infracionais, questionando o estatuto da inimputabilidade. Os 

excessos de liberdade dos adolescentes são creditados, por esses professores, tanto à 

influência da mídia, em função do livre acesso à informação para os adolescentes, quanto à 

falta de controle dos pais. Ou seja, os adolescentes já estão aptos a assumir deveres e 

responsabilidades, em função da idade, mas estão sendo mal orientados e se desviam do rumo 

esperado sem que a devida punição incida sobre seus atos de rebeldia. 

 

7.1.3.2 Compartilhamentos entre as mães dos adolescentes 

 

Sobre a transição da infância à adolescência 

 

     Para as mães dos adolescentes da Escola Pública, eles já têm vários direitos: direito de ir e 

vir (“sair à noite”), direito ao lazer (“ir a festas”), direito ao trabalho (“trabalhar e ter seu 

próprio dinheiro”) e direito de expressão (“ter sua própria opinião”). Mas esses direitos são 

acompanhados de responsabilidades, de deveres: ““ajudar dentro de casa”, “fazer compras” 

etc. Conforme afirmação de Toneli et al. (2003), nas famílias com menor poder aquisitivo, os 

jovens são chamados a participar da faina doméstica diária. 

     Os adolescentes são significados como pessoas em desenvolvimento (“porque eles estão 

em fase de amadurecimento pessoal onde precisam crescer para si mesmo e para o mundo”). 

Sua maturidade já os distingue das crianças (“porque de criança para os dias de hoje estão 

todos mais maduros”). Esse processo de amadurecimento inclui a dimensão moral (“já são 

conscientes de seus atos, sabem o que é certo e errado”). Consequentemente, “são pessoas 

que já podem ter responsabilidade e merecem votos de confiança”. Ou seja, em função da 

maturidade, pode ser concedida a ampliação dos direitos de liberdade. 

     Contudo, apesar da consideração de que os adolescentes já podem “assumir seus atos”, a 

liberdade que lhes é deferida ainda é tutelada. Principalmente em se tratando das meninas, que 

podem, por exemplo, ir a festas somente “acompanhadas de amigas” ou de “um 



 

 
 

156 

 

responsável”. Vemos, assim, que há um componente importante a considerar no modo como 

os pais lidam com os direitos dos adolescentes, ao derrubar gradualmente as limitações: a 

questão do gênero. Em relação às meninas, os pais parecem mais cautelosos. 

     De modo geral, as mães dos adolescentes da Escola Pública tendem a significá-los como 

pessoas bastante próximas da condição adulta: “porque todos nós temos o direito de ter 

opinião própria, fazer planos, como futuro trabalhador, para ter seu próprio dinheiro e 

conseguir tudo que quiser”. Já ter seu próprio dinheiro pode, também, significar a 

oportunidade “para aprender a economizar”. Essa proximidade da condição adulta 

descortina o mundo do trabalho, anuncia a possibilidade do consumo e a parcimônia 

necessária quanto à destinação dos rendimentos. 

 

Sobre os direitos almejados 

 

     Nessa perspectiva das mães, quais serão as expectativas dos adolescentes? As mães 

supõem que eles anseiam por mais liberdade, querem “ser donos do próprio nariz”. Para isto, 

o direito ao trabalho ganha relevo especial: “gostariam de trabalhar, alcançar seus objetivos 

e superar todos os obstáculos”. Dentre esses objetivos podem estar: “se manter” e “ter o 

poder de compra”. Ou seja: independência financeira e garantia do direito de consumir. 

Ainda que, nestes casos, a luta pela sobrevivência seja marcante, convém evocar Kehl (2004), 

quando afirma que a associação entre juventude e consumo possibilitou o surgimento de uma 

cultura adolescente intensamente orientada à busca do prazer e da liberdade. 

     Para se tornarem “independentes financeiramente e socialmente”, os adolescentes vivem a 

expectativa da maioridade, quando poderão obter a “carteira de habilitação” e “participar de 

concursos públicos”. Portanto, nesse caso, a carteira de habilitação significa a alternativa de 

profissionalização como motorista.  

 

7.1.3.3 Compartilhamentos entre os adolescentes  

 

Sobre a transição da infância à adolescência 

 

     Os adolescentes da Escola Pública consideram que houve ampliação dos seus direitos de 

liberdade, em relação à infância, e que isso ocorreu em função da aquisição, principalmente, 

do direito de ir e vir e do direito à diversão e ao lazer, que frequentemente aparecem 
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associados: “Direito de sair com os colegas para me divertir” (sexo masculino, 16 anos); 

“Direito de me divertir com os meus amigos, de ir pra festas, de viajar etc.” (sexo feminino, 

16 anos). Esses direitos, ademais, encaminham os adolescentes à convivência comunitária, ao 

exercício da sociabilidade. 

     Cruz (1999) põe em pauta a atração que a rua exerce sobre os jovens, por ser 

predominantemente o lugar do lazer. Valorizada como estilo de vida, a diversão se transforma 

na expressão de uma cultura que situa a permanência na casa como condição limitadora do 

viver. Acrescentemos que a rua, por sua vez, converte-se em palco para o gozo da liberdade e 

para a encenação dos ritualismos juvenis. Como afirma Kehl (2004), nas sociedades laicas, os 

jovens inventam seus próprios ritos de passagem. 

     O significado de diversão como participação em festas é aqui amplamente compartilhado. 

Essa participação é estreitamente relacionada, por sua vez, à possibilidade de namorar, que é 

sinalizada como ponto alto na aquisição dos direitos: “Ir pra festa, viajar, namorar e ir pra 

onde eu quiser” (sexo feminino, 17 anos); “sair para festa com minhas amigas e namorar” 

(sexo feminino, 16 anos). Para Madeira (2006), o processo de enturmar-se envolve a 

aprendizagem de valores, de códigos que constituem o desenvolvimento da amizade e de 

comportamentos no campo da sexualidade. 

     A dimensão temporal é importante na significação dos direitos de liberdade: “Direito de ir 

a festas com amigos e namorado, namorar, chegar tarde em casa etc.” (sexo feminino, 16 

anos); “Atualmente posso chegar um pouco mais tarde em casa” (sexo feminino, 17 anos); 

“Direito de assistir TV até altas horas” (sexo masculino, 16 anos). 

     Outro componente importante dessa significação é o afastamento da família, num 

movimento dos adolescentes em direção a seus pares: “porque antes era nova demais para 

algum tipo de relacionamento, ir a festas só com os pais” (sexo feminino, 16 anos); “direito 

de namorar, ir pra festa à noite, sair sozinha com as amigas” (sexo feminino, 16 anos). 

     Embora não haja amplo compartilhamento, a noção de independência aparece de modo 

não desprezível ligada à conquista financeira, representada pela mesada (“Direito de ter 

minha mesada” – sexo feminino, 16 anos), e à inserção no mundo de trabalho (“Direito de 

trabalhar e me divertir” – sexo feminino, 16 anos; “Direito de trabalhar e sair” – sexo 

feminino, 16 anos). Nesses casos, o direito de trabalhar remete à possibilidade de usufruir o 

direito de ir e vir e o direito à diversão.  

     Além disso, a noção de independência aparece relacionada, também, ao direito à 

privacidade: “Direito de ter um lugar só meu” (sexo feminino, 16 anos); “Direito de ter um 
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quarto só meu com as coisas que eu gosto e quero” (sexo feminino, 16 anos). O telefone 

celular é indicado como o objeto preferencial do direito de consumir e como instrumento do 

exercício do direito à privacidade: “eu tenho o direito de ter um celular” (sexo feminino, 16 

anos). 

     A compreensão dos adolescentes sobre como advém a ampliação dos seus direitos, ao sair 

da infância, se apresenta basicamente em duas configurações diferentes de compartilhamento. 

Uma delas é centrada na idade. A adolescência como idade adequada para que isso ocorra: 

“Porque eu estou na idade adequada para realizar esses determinados direitos” (sexo 

feminino, 16 anos); “Acho que porque eu completei 16 anos” (sexo feminino, 16 anos); 

“Porque antes eu era criança e agora estou uma adolescente” (sexo feminino, 16 anos). Este 

significado de adolescência remete aos primórdios dos estudos sobre tal fenômeno, quando 

era creditado fundamentalmente às transformações biológicas, como momento natural e 

universal do desenvolvimento humano.  

     A peculiaridade dessa idade é que ela proporciona maturidade: “porque é idade suficiente 

de amadurecimento” (sexo feminino, 16 anos); “porque já tenho maturidade” (sexo 

masculino, 17 anos). Observa-se que essa maturidade se manifesta como capacidade de 

assumir responsabilidades: “porque eu me sinto na idade de assumir responsabilidades 

essenciais para minha vida” (sexo masculino, 16 anos); “porque eu estou me tornando um 

adolescente e tenho as mesmas responsabilidades que um adulto tem” (sexo masculino, 16 

anos). 

     A outra configuração de compartilhamentos atribui a ampliação dos direitos dos 

adolescentes a uma concessão dos seus pais: “porque meus pais liberaram” (sexo feminino, 

16 anos); “porque meus pais me deram essa oportunidade” (sexo feminino, 16 anos); 

“porque meu pai e minha mãe me liberam” (sexo masculino, 16 anos). Mas essa concessão 

supõe uma relação de confiança: “porque meus pais confiam em mim” (sexo feminino, 16 

anos); “porque eu consegui a confiança dos meus pais” (sexo feminino, 16 anos); “porque eu 

dei bons motivos para merecer [a confiança]” (sexo feminino, 16 anos); “porque meus pais 

me deram confiança e eu retribuí” (sexo feminino, 17 anos). 

     Portanto, essa concessão dos pais é negociada, de certa forma. A base da negociação é a 

confiança. Essa confiança demanda demonstrações de responsabilidade para se firmar: 

“porque eu dei a confiança aos meus pais de que eu não estou fazendo nada de errado onde 

estou” (sexo masculino, 17 anos); “porque meus pais acham que sou um pouquinho 
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responsável” (sexo feminino, 16 anos). A demonstração de responsabilidade consiste em agir 

fora de casa de modo a corresponder às expectativas dos pais. 

 

Sobre os direitos almejados 

 

     Os pleitos, expectativas e sonhos dos adolescentes da Escola Pública giram, 

principalmente, em torno dos direitos ao trabalho, à diversão, ao consumo e à privacidade. O 

direito à privacidade seria efetivado com a saída da casa da família: “Gostaria de ter minha 

própria casa” (sexo masculino, 16 anos); “Gostaria de morar sozinha, ter uma casa só para 

mim” (sexo feminino, 17 anos); “Eu ainda não tenho o direito de morar sozinho, mas eu 

gostaria de poder” (sexo masculino, 17 anos). 

     O direito à privacidade surge como promessa de independência em relação aos pais: 

“porque eu ia me sentir independente, fazendo minhas próprias coisas sozinha” (sexo 

feminino, 16 anos); “porque eu quero me sentir livre e ter o direito de ser responsável e fazer 

o que eu quiser” (sexo feminino, 17 anos); “porque eu queria sair da casa dos meus pais e 

morar sozinho” (sexo masculino, 17 anos).  

     A possibilidade de viajar expressa o direito à diversão e o direito de ir e vir: “Gostaria de 

viajar sozinha com os amigos porque seria um divertimento maravilhoso” (sexo feminino, 16 

anos); “Gostaria de viajar só” (sexo feminino, 16 anos). O que se torna imprescindível aqui é 

o desvencilhar-se da companhia dos familiares. Ao mesmo tempo, então, a possibilidade de 

viajar é expressão da busca, do anseio por mais liberdade: “para me sentir livre e ter o direito 

de escolher” (sexo feminino, 16 anos); “porque me sentiria mais livre” (sexo feminino, 16 

anos). 

     O direito de consumir é relacionado pelos adolescentes ao incremento do transporte 

pessoal e à aquisição da própria moradia: “[Gostaria de ter] meu próprio carro, minha casa, 

uma vida onde eu dite as regras” (sexo feminino, 16 anos); “[Gostaria de] comprar uma moto 

e um carro” (sexo masculino, 16 anos); “[Gostaria de] ter minha própria casa” (sexo 

masculino, 16 anos).  

     O direito à diversão e o direito ao trabalho convergem para a busca da liberdade: 

“[Gostaria] de viajar sozinha, trabalhar, administrar meu próprio dinheiro e ter a minha 

própria vida menos controlada” (sexo feminino, 16 anos); “[Gostaria] de viajar sozinha e de 

trabalhar porque eu me sentiria mais à vontade e porque eu preciso de um trabalho para 
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manter minhas despesas” (sexo feminino, 17 anos); “[Gostaria de] ter um bom emprego 

porque só assim eu conseguiria ser uma pessoa independente” (sexo masculino, 16 anos). 

 

7.1.3.4 Comparações entre as configurações de compartilhamentos    

 

     As significações dos professores são, de modo geral, mais conservadoras do que as 

significações das mães dos adolescentes. Os professores preferem realçar os deveres, em 

detrimento dos direitos, e suas concepções são orientadas por uma lógica de controle 

repressivo, que se objetiva na priorização do estabelecimento de limites. Para eles, a marca 

distintiva da adolescência é a emergência do direito político e do direito ao trabalho. Esses 

direitos ratificam seu pressuposto de que os adolescentes, ainda que não sejam adultos, já 

apresentam maturidade suficiente para a reflexão crítica e para a assunção de 

responsabilidade. Daí a sua oposição ao estatuto da inimputabilidade do adolescente. 

     Somente os professores da Escola Pública fazem referência ao estágio remunerado como 

possibilidade de trabalho para os adolescentes. Mas, o trabalho é encarado por eles como uma 

forma de imputar responsabilidade aos adolescentes. Sua visão da adolescência é 

especialmente negativa. A adolescência é relacionada a excessos de liberdade que, por sua 

vez, conduzem a atitudes de rebeldia e possíveis práticas infracionais e delituosas. Portanto, 

essa visão sugere, antes de tudo, a existência de desconfiança dirigida aos adolescentes.  

     Os professores caracterizam, assim, a adolescência como momento do desenvolvimento 

prejudicado pelo livre acesso à informação e pela permissividade da família. E, por isso, 

advogam a necessidade de um controle incisivo. 

     Para as mães dos adolescentes, eles já apresentam maturidade, estão próximos da condição 

adulta, estão aptos a assumir responsabilidades, mas a concessão dos direitos é tutelada, 

especialmente em relação às meninas. As mães concebem a adolescência de modo positivo, 

equacionando direitos e deveres. Os direitos de liberdade e o direito ao trabalho caracterizam 

a adolescência. Mas os direitos de liberdade são contrabalançados pelos deveres, pelas 

responsabilidades assumidas em torno de tarefas cotidianas no âmbito familiar. 

     Nessa perspectiva, o significado do direito ao trabalho remete à construção da 

independência e à autorrealização, diferentemente da ótica do controle repressivo dos 

professores. Ao contrário dos professores, o que embasa o olhar que as mães destinam aos 

adolescentes é um sentimento de confiança. Para elas, os adolescentes estão em processo de 

amadurecimento, mas já apresentam uma dimensão moral importante e um movimento duplo, 
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para si e para a sociabilidade. O desenvolvimento moral e a confiança que inspiram seriam, 

então, os fundamentos da ampliação dos direitos. Para os professores, essa ampliação dos 

direitos é devida à convergência da idade, que traz consigo o desenvolvimento moral, e de 

uma concessão social.   

     Vemos, assim, que, entre as significações dos professores e as significações das mães dos 

adolescentes da Escola Pública há um hiato, há polarizações, há diferenças acentuadas. Os 

significados dos próprios adolescentes se harmonizam claramente com as configurações de 

compartilhamento de suas mães. Além disso, suas significações são mais variadas e lançam 

luz sobre alguns itens apenas sugeridos por suas mães. 

     Para os adolescentes, os direitos de liberdade (ir e vir, diversão etc.) são a expressão 

definidora da adolescência. Esses direitos possibilitam o almejado desligamento gradual da 

família e, ao mesmo tempo, a proximidade mais frequente dos seus pares. Essa liberação do 

controle familiar é buscada através de um duplo movimento, um para fora da família, para a 

convivência comunitária, e outro para dentro, para a vivência da privacidade ainda que no 

seio da própria família. 

     O direito ao trabalho também é aqui significado, mas em um segundo plano de 

compartilhamento. Ainda assim, exercitá-lo significa, sobretudo, robustecer o poder de 

usufruir os direitos de liberdade, em função dos ganhos financeiros. 

     Os adolescentes compartilham com suas mães a compreensão de que a ampliação de seus 

direitos deriva do fato de terem atingido uma idade propícia. Isso promove o amadurecimento 

necessário ao desenvolvimento da capacidade de atuar com responsabilidade. Mas, sobre essa 

questão, eles apresentam outra compreensão compartilhada apenas com suas mães, 

explicitando-a mais pormenorizadamente do que estas o fazem. Trata-se da compreensão de 

que a ampliação dos direitos de liberdade resulta de uma concessão dos pais, obtida através de 

um processo de negociação em que os adolescentes precisam demonstrar que são merecedores 

da confiança dos seus pais, agindo com responsabilidade, principalmente em suas incursões 

na vida pública. 

     É apenas nas projeções do futuro que os adolescentes compartilham suas expectativas com 

seus professores. São expectativas em torno da ampliação dos direitos de liberdade e da 

efetivação do direito ao trabalho. As mães dos adolescentes também entram nesses 

compartilhamentos. Mas há diferenças entre eles. Primeiro, porque os professores, apesar de 

apresentarem esse saber sobre os direitos de liberdade, consideram que essa ampliação é 

inadequada. Segundo, porque os adolescentes significam o direito ao trabalho como ponte 
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para o exercício dos direitos de liberdade (ir e vir, diversão e consumo), mas, principalmente, 

para alcançar plena independência em relação aos seus pais, o que inclui também a vivência 

de uma privacidade mais efetiva.  

 

7.1.4 Adolescência e direitos na Escola Particular e na família 

 

     Inicialmente, abordaremos em separado os compartilhamentos dos professores, das mães e 

dos próprios adolescentes. Em seguida, realizaremos comparações entre as configurações 

encontradas. 

 

7.1.4.1 Compartilhamentos entre os professores dos adolescentes  

 

     Os compartilhamentos serão focalizados em duas perspectivas, uma que inclui a transição 

da infância à adolescência e o momento presente e outra que projeta os anseios quanto ao 

futuro.       

 

Sobre a transição da infância à adolescência 

 

     Para os professores da Escola Particular, o que é marcante na passagem da infância à 

adolescência é a ampliação dos direitos de liberdade. Isso significa que “o adolescente já 

pode demonstrar uma autonomia maior do que quando criança”. A ampliação dos direitos de 

liberdade se traduz no implemento do exercício de escolha. Esse exercício pode incluir, “além 

de escolher roupas e acessórios”, a escolha de lugares para frequentar e a escolha da 

profissão. 

     Do prisma desses professores, os direitos de liberdade ganham expressão especialmente no 

fortalecimento da autonomia e esta aparece ligada ao exercício da escolha, aos direitos de ir e 

vir, de associar-se, ao direito político e ao direito à informação. 

     O direito de ir e vir é significado como o direito de “ir a algumas festas”, assim como 

“sair de casa à noite e, principalmente, sozinho”. Podemos compreender, portanto, que há, 

ainda, limitações ao gozo desse direito. O adolescente pode ir a ”algumas” festas. Nem todas, 

pois, lhe são acessíveis. Mas, se lhe é possível sair de casa à noite sozinho, em alguns casos, 

essa liberdade é monitorada, provavelmente, pelos pais. De todo modo, essa informação deixa 
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entrever que, antes de sair à noite sozinho, o adolescente tivera permissão para fazê-lo desde 

que acompanhado. 

     O direito de associar-se é mais estreitamente relacionado à possibilidade de “participar 

mais ativamente das decisões que envolvem os grupos sociais aos quais pertencem” e “se 

engajar em militância política e partidária”. O direito de associar-se é, assim, relacionado ao 

direito político e à participação social como exercício efetivo da cidadania. Quanto ao direito 

político, outro importante componente é também assinalado: o direito de votar. O direito à 

informação também entra na composição dessa constelação de direitos como “livre acesso a 

todos os meios de comunicação”. 

     Mas se os professores da Escola Particular conferem especial relevo aos direitos que 

orientam os adolescentes à exterioridade, à sociabilidade, não deixam de apontar um 

movimento simultâneo à interioridade. Essa contraparte ao direito de ir e vir, de associar-se, 

buscar informação etc., é constituída pelo direito à privacidade. Os adolescentes passam a ter 

o direito a “certas privacidades como, por exemplo, um lugar só para eles” na residência da 

família. Pois, no dizer de um dos professores, “eles, a partir desses espaços, começam a 

trilhar os seus conceitos de individualidade e organização”. Em se tratando de organização, 

um pormenor é digno de nota: um dos professores introduz a ideia de que os adolescentes 

podem “começar a administrar sua renda”. Refere-se, muito provavelmente, ao uso da 

mesada como treino no trato com os rendimentos e ganhos pessoais.   

     O avanço dos adolescentes por essa diversidade de direitos se deve a que razões? Quanto a 

essa questão, encontramos, na expressão dos professores, duas vertentes que nos parecem 

complementares. Uma é centrada no adolescente e outra é centrada no seu contexto social. 

     Centrada no adolescente está a suposição da maturidade (“pela própria maturidade”). 

Esta, por sua vez, se articula com o reconhecimento de que os adolescentes vivem uma “fase 

em que os mesmos estão afirmando suas vontades”. Essa articulação entre maturidade e 

vontades sugere que os professores significam o avanço dos adolescentes pela diversidade de 

direitos com um contraponto necessário: o desenvolvimento moral, relacionado à assunção de 

deveres, “porque chega o momento em que cabe a eles saber o que é certo ou errado, ter 

responsabilidade pelos seus atos”. 

     A maturidade presumida pelos professores, até mesmo pela consideração de sua 

articulação com “as vontades” dos adolescentes, mais do que de um processo biológico, 

parece emergir, nessa significação dos professores, do exercício da autonomia. Nosso 

entendimento é o de que o exercício da autonomia é possibilitado pelo gozo dos direitos de 
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liberdade. Porém, esses direitos de liberdade não parecem meramente dados ou um resultado 

unilateral das “vontades” dos adolescentes. Parecem mais uma conquista ou, melhor, 

“conquistas diárias no lar, no grupo de amigos”, como afirma um dos professores. São 

conquistas pautadas no “poder de argumentação, deliberação, tomada de decisão” dos 

adolescentes. Este poder, por sua vez, pressupõe a “própria condição de perceber o mundo de 

uma maneira mais crítica”. 

     Portanto, a negociação desenvolvida entre os adolescentes e seus familiares, 

principalmente, na lida cotidiana, é a via através da qual é tecida a confiança necessária à 

constituição de uma situação propícia à ampliação dos direitos, situação em que “os pais 

acreditam que eles já têm maturidade para tomar essas decisões e responsabilidade para as 

escolhas”.  

     Sendo assim, centrada no contexto social dos adolescentes está a consideração de que os 

pais são afetados pelas demandas dos filhos e tendem a tornar mais elásticos os limites 

impostos ao longo da infância. Essa flexibilização ocorreria, então, em função da construção 

de um lastro de confiança no âmbito familiar, que decorreria da demonstração gradual, por 

parte dos adolescentes, de sua crescente capacidade de assumir responsabilidades e de 

convencer os seus pais de que se trata de uma aquisição efetiva. 

     Além disso, centrada no contexto social há “a própria dinâmica que caracteriza a 

sociedade contemporânea”, uma dinâmica que, presumivelmente, enseja mudanças e que já 

traz em seu bojo o aspecto formal da “legalização do voto aos 16 anos”. 

     Em que pesem a diversidade de direitos, a flexibilização dos pais, as concessões formais e 

os avanços efetivos dos adolescentes neste campo, a liberdade a que eles têm direito ainda é 

uma “liberdade ponderada” e a expectativa é de que possam “expressar algumas vontades, 

mas, com a permissão dos pais”. Ou seja, o exercício da liberdade pelos adolescentes é 

significado pelos professores como processo de capacitação carente de aprendizagens. 

Portanto, os adolescentes são significados como seres em devir, que “precisam aprender a 

usá-la [a liberdade], preparando-se para o futuro”. 

 

Sobre os direitos almejados 

 

     Se os professores veem a situação efetiva dos adolescentes desse modo, quais são as 

demandas dos adolescentes que dela derivariam? 
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     Os adolescentes, do ponto de vista dos professores da Escola Particular, demandam por 

mais liberdade, buscam o levantamento das últimas barreiras ao seu exercício pleno. Isto 

significa: “ser dono de seu próprio nariz, fazer tudo o que passar na cabeça”. Dentre as suas 

expectativas estão as seguintes possibilidades: “o direito de ir e vir à hora e com quem eles 

quiserem”, “sair de casa sem dar satisfação aos pais”, “usar bebidas alcoólicas livremente, 

dirigir e ter livre acesso a cartões de crédito”. 

     Podemos perceber que, na visão dos professores, essas expectativas dos adolescentes 

configuram um movimento de afastamento ou independência em relação à família e de 

aproximação ou integração aos seus pares, exceto, talvez, quanto à manutenção dos cartões de 

crédito. 

     Assim, tendo como base a ideia de que o adolescente ainda não é adulto, o que sustenta 

essas expectativas referidas é uma crença na própria maturidade (“eles não se consideram 

adolescentes”), bem como uma pretensão quanto aos seus pares (“se sobressaírem diante dos 

amigos”). 

 

7.1.4.2 Compartilhamentos entre as mães dos adolescentes 

 

Sobre a transição da infância à adolescência 

  

     Para as mães dos adolescentes da Escola Particular, eles já têm direitos políticos (“direito 

de exercer o voto”), direito de expressão (“direito a opinião própria”, “direito a opinar 

sobre assuntos mais sérios da família”) e outros direitos de liberdade, direitos individuais que 

proporcionam o desenvolvimento da autonomia (“direito de fazer escolhas sobre sua vida”). 

     Alguns desses direitos de liberdade supõem atividades que são orientadas, de alguma 

forma, à privacidade do adolescente, a exemplo de namorar, e outras possibilidades tais como 

ter conta bancária, telefone celular e cartão de crédito, ainda que estas estejam relacionadas 

também ao consumo. Outros direitos sugerem atividades orientadas à exterioridade do 

adolescente, à sociabilidade: “sair de casa e voltar mais tarde, ir a festas, sair com os 

amigos”. 

     Para justificar a ampliação dos direitos de liberdade dos adolescentes, suas mães lançam 

mão de dois tipos de explicação: as mudanças na legislação e a maturidade. As mudanças na 

legislação justificam os novos direitos políticos (“porque foi aprovado pelo poder 

legislativo”), ainda que contrariem a incipiente maturidade diagnosticada (“as leis brasileiras 
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deixam a desejar, neste sentido, pois acho que os adolescentes, nesta faixa de idade, não têm 

noção ainda para escolher os governantes de um país ou município”), enquanto a maturidade 

justifica os direitos individuais. A maturidade, por sua vez, é atribuída à idade (“pela 

maturidade adquirida pela idade”) ou a esta o influxo da informação é acrescido (“porque já 

tem capacidade e bastante informação para decidir”).  

     Ter cartão de crédito e ter conta bancária constituem aquisições vistas como resultantes 

“das facilidades que os bancos fornecem para os dependentes”, mas, também, como uma 

necessidade: “lidar com dinheiro e começar a administrá-lo”, “pois vão precisar em suas 

novas vidas”. Aqui a adolescência é concebida como passagem e como preparação para uma 

nova fase da vida. E, como tal, exige determinados treinos, aprendizagens introdutórias ao 

mundo adulto. 

 

Sobre os direitos almejados 

 

     De qualquer modo, fica claro que as liberdades conquistadas pelos adolescentes são ainda 

parciais, relativas: “por terem mais maturidade e adquirirem certa liberdade”. Por 

conseguinte, o pleito e a busca dos adolescentes continuam sendo por independência, por mais 

liberdade. Seja quando pretendem obter a habilitação para dirigir automóveis (“porque acham 

que com a carteira de habilitação eles serão adultos”), seja quando optam por viajar, ir a 

festas ou morar sozinhos (“morar sozinhos, viajar para onde quiserem, sem dar muita ou 

nenhuma satisfação”). 

     Ao mesmo tempo, os adolescentes querem mais privacidade e o afrouxamento das amarras 

à família (“mais privacidade, pois [eles] se consideram monitorados o tempo todo pela 

família”). A busca da liberdade expressa, simultaneamente, a passagem da posição de 

dependência para a posição de independência e a inclusão no mundo adulto (“para se sentir 

mais livre, poder ir para qualquer lugar”). 

     Sendo assim, essas mães marcam, em suas significações, um processo em que os 

adolescentes se tornam cada vez mais independentes do monitoramento da família, 

exercitando o direito de ir e vir, bastante articulado ao direito à privacidade e ao direito 

político. Nesse processo, os adolescentes ganham mobilidade e desenvolvem opinião própria, 

sustentados em facilidades que o meio oferece (mudanças na legislação, acesso à informação 

etc.) e na maturidade proporcionada pela idade. 
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7.1.4.3 Compartilhamentos entre os adolescentes  

 

Sobre a transição da infância à adolescência 

 

     Os adolescentes da Escola Particular compartilham o conhecimento de que, no transcurso 

da infância à adolescência, seus avanços mais importantes, no campo dos direitos, são 

relativos aos direitos políticos e aos direitos de liberdade. Em suas expressões, o direito 

político aparece, principalmente, como o “direito de votar” (sexo masculino, 17 anos), mas, 

também, como o direito de escolher “os representantes da minha cidade e do meu país” 

(sexo masculino, 17 anos). 

     Essa possibilidade de escolher é marcante na concepção dos direitos de liberdade: “poder 

fazer minhas próprias escolhas” (sexo feminino, 17 anos), “escolher opções de gosto 

próprio” (sexo feminino, 17 anos). Parece marcar profundamente a essência individualizante 

desses direitos. Diz respeito a coisas triviais, cotidianas, mas, que, na infância, eram objeto de 

impedimento: “direito de escolhas (roupas, sapatos) que antes eram escolhidos pelos pais” 

(sexo masculino, 17 anos); “ir em uma loja e escolher o que quero sem esbanjar” (sexo 

feminino, 15 anos) ; “optar se quero sair com eles ou não (meus pais)” (sexo feminino, 15 

anos). Essa possibilidade de escolher remete, também, a escolhas cujas consequências são 

duradouras na vida de uma pessoa: “escolher a minha profissão” (sexo feminino, 17 anos). 

     Ao exercício da escolha vincula-se estreitamente o direito de expressão: ”em relação a 

tipos de conversa de grande importância eu já participo e sei discutir bem” (sexo feminino, 

17 anos); “ter maior opinião dentro de algumas conversas” (sexo masculino, 17 anos); “o 

direito de expressar opiniões dentro de um grupo” (masculino, 17 anos. 

     A ampliação dos direitos de liberdade se faz acompanhar do aumento da privacidade, 

como dimensões constitutivas do mesmo movimento: “porque liberdade traz privacidade e 

meus pais acham isso importante” (sexo masculino, 17 anos); “mais privacidade nas minhas 

coisas” (sexo feminino, 16 anos); “ter uma certa privacidade e poder fazer minhas próprias 

escolhas” (sexo feminino, 17 anos). 

     Mas esse movimento comporta outra dimensão que faz o contraponto ao direito. É a 

dimensão do dever, da obrigação, da responsabilidade. Isso aparece nas seguintes expressões: 

“por ter certeza de que sei andar com responsabilidade” (sexo masculino, 17 anos); “porque 

eu já tenho responsabilidade de possuir” (sexo masculino, 17 anos); “tenho mais 
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responsabilidade que antes” (sexo feminino, 16 anos); “porque a partir da adolescência, 

temos que aprender a ter responsabilidade e assumir nossos atos” (sexo feminino, 17 anos).  

     A assunção de responsabilidades supõe um desenvolvimento moral: “tenho 

responsabilidade e não sou muito de fazer coisas erradas” (sexo feminino, 15 anos); “na 

medida em que fazemos nossas escolhas, geralmente optamos pelas mais corretas” (sexo 

feminino, 16 anos). Esse desenvolvimento moral capacita o adolescente a assumir as 

consequências dos seus atos: “já posso assumir as consequências das minhas escolhas” (sexo 

feminino, 17 anos). 

     O exercício da escolha, o aumento da privacidade e a assunção de responsabilidades 

orientam o adolescente à superação do controle familiar: “sair à noite acompanhado dos 

amigos, sem parentes para ficarem regulando” (sexo feminino, 16 anos); “viajar sozinha” 

(sexo feminino, 16 anos); “morar sozinha” (sexo feminino, 16 anos); “dormir na casa de 

amigos” (sexo masculino, 17 anos). 

     O direito de ir e vir parece ser basilar na configuração dos direitos de liberdade desses 

adolescentes: “sair à noite”; “sair de casa”; “ter a chave de casa”; “ir a festas”; “sair sem 

se preocupar muito com o horário de voltar”; “frequentar alguns lugares”. 

     Na busca da independência, os adolescentes conferem grande importância a outro 

elemento, além dos já citados: o financeiro. Esse elemento ganha materialidade 

principalmente através da “mesada”. A mesada mantém a dependência, mas já significa um 

passo expressivo para sua superação, considerando-se que permite: “capacidade de comprar 

o que preciso” (sexo masculino, 16 anos); “dinheiro para poder gastar com o que eu quero, 

com minhas festas e necessidades sem meus pais me controlar” (sexo feminino, 17 anos); “já 

posso ter um dinheiro só para mim” (sexo masculino, 17 anos); “ter conta bancária, meu 

dinheiro (sem o controle dos pais)” (sexo feminino, 16 anos); “ter um cartão de crédito” 

(sexo feminino, 16 anos). O elemento financeiro também está relacionado ao direito de 

consumir: “ter bens materiais mais caros, como celulares, computador” (sexo masculino, 17 

anos); “andar na minha própria moto” (sexo masculino, 17 anos). Como afirma Kehl (2004), 

indústria cultural, juventude e consumo se associam. A busca do prazer e da liberdade passa a 

ser a marca distintiva da cultura adolescente. 

     Avançar pela independência quer dizer também que o adolescente pode aventurar-se pela 

experiência amorosa e pela experiência estética, nas quais implica o próprio corpo: “direito 

de ficar/namorar com os meninos” (sexo feminino, 16 anos); “direito de colocar piercing” 

(sexo feminino, 16 anos); “direito de ter tatuagem” (sexo feminino, 17 anos). 



 

 
 

169 

 

     Os adolescentes atribuem suas aquisições no campo dos direitos a dois fatores, 

basicamente. Um deles é a maturidade: “porque eu cresci e fiquei mais maduro” (sexo 

masculino, 17 anos). Mais do que ao crescimento físico, a maturidade é estreitamente 

vinculada à idade: “À medida que fico mais velho, consequentemente acabo adquirindo 

maturidade para assumir situações que exigem mais responsabilidade” (sexo masculino, 17 

anos); “Porque já tenho uma idade que me permite entrar em certos lugares” (sexo 

masculino, 16 anos); “Porque atingi uma idade de maturidade” (sexo masculino, 17 anos). 

     Se o primeiro fator apresenta um caráter biológico, o segundo remete à dinâmica relacional 

intrafamiliar. É na relação do adolescente com seus pais que o segundo fator se configura 

como conquista, a conquista da confiança: “Conquistei a confiança de meus pais para que 

assim possam cada vez mais aumentar os meus direitos” (sexo feminino, 17 anos). Para 

alcançar essa conquista, parece importante a demonstração de capacidades através do agir: 

“porque conquistei a confiança de minha mãe através de bons atos” (sexo masculino, 17 

anos); “meus pais acreditam que eu já tenho capacidade de participar e praticar atitudes de 

uma pessoa adulta” (sexo masculino, 17 anos). Ainda assim, também é possível obter essa 

conquista pela mera passagem do tempo, ou seja, pelo avanço na idade: “depois de algum 

tempo, os pais liberam, de uma certa forma, eles depositam confiança” (sexo feminino, 15 

anos). 

 

Sobre os direitos almejados 

            

     Apesar de reconhecerem os avanços que já conquistaram no campo dos direitos e de 

acharem que já amadureceram suficientemente para fazer suas próprias escolhas, assumindo 

as consequências dos seus atos, os adolescentes querem se sentir mais livres. O que eles 

pleiteiam é a independência plena em relação aos pais: “Gostaria de não precisar dar 

satisfação sobre minha vida para ninguém” (sexo feminino, 17 anos); “Não gosto de ficar 

pedindo pra sair, coisas do tipo” (sexo masculino, 17 anos); “Como qualquer adolescente, 

gostaria de viajar com meus amigos, meu namorado, e, em geral, queria administrar minha 

vida ao meu modo, mas, claro que com responsabilidade” (sexo feminino, 17 anos).  

     Para eles, aprender e ter autorização para dirigir automóveis poderia ser uma forma de 

ampliar a liberdade: “Gostaria de poder tirar minha carteira de motorista, porque de certa 

forma aumentaria minha liberdade” (sexo masculino, 17 anos). Morar com colegas ou 

sozinho, ao ingressar na faculdade, e, até mesmo, dormir na casa de amigos poderiam ser 
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alternativas também desejáveis: “Gostaria de dirigir, morar sozinha, viajar com namorado, 

dormir na casa de amigos, porque assim eu me sentiria mais livre” (sexo feminino, 16 anos); 

“Gostaria de dormir fora de casa para me autoafirmar independente” (sexo masculino, 17 

anos); “Gostaria de morar sozinho com meus colegas durante a faculdade, pra ficar ainda 

mais livre” (sexo masculino, 17 anos). 

     Os adolescentes demandam pela ampliação do direito de ir e vir e pelo fortalecimento da 

autonomia: “Gostaria de ter o direito de sair sem ter realmente horário de voltar” (sexo 

masculino, 17 anos). O que eles percebem como sendo o impedimento para a superação do 

controle dos pais ou familiares é a dependência financeira: “Gostaria de ter minha 

independência financeira, porque só a partir disso é que realmente eu teria a minha 

liberdade” (sexo masculino, 17 anos); “Eu gostaria de ter independência financeira para não 

depender tanto dos meus pais” (sexo feminino, 16 anos). A dependência financeira passa a 

ser uma experiência constrangedora para esses adolescentes. 

 

7.1.4.4 Comparações entre as configurações de compartilhamentos    

 

     As convergências entre as configurações de compartilhamentos são muitas, quase totais. 

Os professores, os adolescentes e suas mães compartilham os conhecimentos relativos aos 

direitos de liberdade (como liberdade parcial), aos direitos políticos, ao direito à privacidade, 

ao desenvolvimento moral, ao senso crítico, à maturidade, à capacidade de escolher, ao 

desenvolvimento da autonomia e às aquisições financeiras. 

     Apenas os professores e as mães dos adolescentes situam a importância do direito à 

informação e o direito político como concessão social. As mães, no entanto, dimensionam a 

maturidade dos adolescentes como estando aquém do exigido pelos direitos políticos. 

     Os adolescentes compartilham apenas com suas mães a ênfase que conferem à busca da 

independência. Mas diferem delas ao articular a importância da independência financeira para 

este fim. 

     Os adolescentes compartilham apenas com os professores a ideia de que a ampliação dos 

seus direitos é devida a um processo de negociação com seus pais, no qual a construção da 

confiança é central. Compartilham também a importância da escolha da profissão como 

constituinte do processo de desenvolvimento da autonomia. 

     Por último, apenas os adolescentes compartilham entre si a ideia do exercício do direito de 

expressão e a respectiva competência desenvolvida. Além disso, reservam destaque especial 
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ao próprio exercício de escolha na rota de construção da autonomia e situam, ainda que de 

modo tímido, a experiência amorosa (namoro) e a experiência estética corporal (uso de 

piercing) como parte do exercício dos direitos de liberdade. 

 

7.1.5 Comparações entre os significados dos adolescentes das duas escolas    

 

     A significação dos próprios direitos permite aos adolescentes perceber sua posição no 

processo de desenvolvimento numa perspectiva temporal. A ampliação dos direitos de 

liberdade, a aquisição do direito político e a possibilidade do direito ao trabalho não apenas 

caracterizam sua condição presente, mas lhes favorecem uma visão do distanciamento da 

infância e do que falta para, enfim, ingressarem plenamente na condição adulta. 

     De modo geral, os adolescentes aderem preferencialmente aos direitos de liberdade ou 

direitos individuais. Tanto os direitos que os conduzem à convivência comunitária, à 

sociabilidade (ir e vir, diversão, consumo etc.) quanto o direito à privacidade. A esses direitos 

os adolescentes da Escola Particular acrescentam o direito de expressão, de participação nas 

tomadas de decisão, cujo exercício se dá no âmbito familiar e, também, fora. Os adolescentes 

se referem a esses direitos de liberdade principalmente através da indicação de atividades e 

ações cotidianas que os tornam ou tornariam efetivos. Sobretudo, o que parece mais 

importante na conquista desses direitos é que eles possibilitam aos adolescentes o 

descolamento da família, ainda que de modo gradual. 

     Por outra razão, o direito político também é destacado pelos adolescentes. A oportunidade 

de votar, de escolher seus representantes políticos, surge como uma experiência especial que 

os faz sentirem-se partícipes do mundo adulto. Mas este significado é compartilhado apenas 

pelos adolescentes da Escola Particular. Este pormenor resultou importante, quando 

observamos que os familiares dos adolescentes da Escola Pública também não apresentam 

este compartilhamento, mas, os professores deles, sim. Ou seja, isto reafirma a família como 

referência preferencial para os conhecimentos e valores cultivados pelos adolescentes. Ao 

mesmo tempo, este achado nos conduz a ver os adolescentes da Escola Particular como sendo 

mais politizados. Isto aparece de modo destacado nos compartilhamentos tanto dos familiares 

quanto dos professores dos adolescentes desta escola. Em se tratando do direito político, o que 

parece ser distintivo entre os estudantes das duas escolas é sua condição socioeconômica. 

     Há outra nuance nos compartilhamentos que chama a atenção. As meninas da Escola 

Pública significam o direito às relações afetivo-sensuais (namorar) com mais ênfase do que os 
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meninos. Entre os adolescentes da Escola Particular, este direito é posto em evidência quase 

que exclusivamente pelas meninas. Ao mesmo tempo, podemos notar que as famílias dos 

adolescentes não significam este direito. Esta omissão pode ser a expressão de uma 

dificuldade que a família ainda vivencia no tocante à abordagem da sexualidade. A ênfase 

dada pelas meninas, neste caso, pode ser devida à maior resistência familiar para que este 

direito se efetive entre elas, quando comparadas aos meninos. De todo modo, para as meninas, 

este direito surge como uma novidade, capaz de proporcionar uma fruição equiparável àquelas 

dos rituais de passagem.  Tudo isso pode ser um indicador de que outras instituições, como a 

mídia, estão incluídas nas mediações que possibilitam os compartilhamentos dos 

adolescentes.  

     Os direitos sociais incluídos nessa agenda pelos adolescentes são o direito ao lazer e o 

direito ao trabalho. Contudo, conforme comentamos anteriormente, a função do direito ao 

trabalho consistiria em proporcionar a ampliação das chances de efetivar e usufruir os direitos 

de liberdade, principalmente os direitos de ir e vir, diversão e privacidade. Entre os 

adolescentes, a efetivação do direito ao trabalho remete à conquista da independência 

financeira. Esta conquista, por sua vez, significa o rompimento do último elo de sua 

dependência dos pais.       

     A conquista da independência financeira é significada de modo diverso pelos adolescentes 

da Escola Particular e pelos adolescentes da Escola Pública. Os adolescentes da Escola 

Pública buscam a conquista do direito ao trabalho com mais ansiedade, com mais urgência. 

Suas necessidades em torno do próprio sustento são mais prementes. Eles estão mais focados 

no presente, quanto a esse aspecto, do que os adolescentes da Escola Particular. Por isso 

mesmo, eles não se referem à possibilidade de realizar curso superior. A universidade parece 

algo mais distante para eles. Ao contrário, os adolescentes da Escola Particular podem 

conceder-se esse tempo a mais, podem olhar para mais além no futuro. Para eles, a 

universidade está bem próxima, assim como, em função disso, a possibilidade de morarem 

separados da família. Embora a dependência financeira lhes produza constrangimento no 

presente, suas necessidades mais urgentes, em torno do consumo, diversão e lazer, podem ser 

satisfeitas ou remediadas através do uso da mesada e da praticidade da conta bancária e do 

cartão de crédito. Para Costa (2004), muitos estudantes das escolas públicas vivem a ameaça 

da exclusão social. Estes e aqueles socialmente incluídos se relacionam de modos diversos 

com a família, a escola e o trabalho. 
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     Assim como implica significações e decisões do adolescente, a moratória é, também, 

socioeconomicamente referenciada. No caso dos adolescentes da Escola Pública, essa 

moratória pode ser forçada pela não obtenção de estágio remunerado (trabalho como 

aprendiz) ou mesmo pela dificuldade de inserção no trabalho informal. 

     Os direitos são, ao mesmo tempo, concedidos pelos pais e conquistados pelos 

adolescentes. Resultam de um processo de negociação. Em se tratando dos direitos de 

liberdade, há um primeiro momento em que os adolescentes podem exercitar esses direitos 

(alguns deles) sendo acompanhados de perto. Por exemplo, saem de casa com alguém mais 

velho da família. Depois, podem sair de casa com amigos, mas monitorados (via telefone 

celular, por exemplo). De todo modo, nesse processo de negociação, inspirar confiança aos 

pais é tarefa que se impõe aos adolescentes para que seus pais não apenas mantenham, mas 

ampliem as concessões. Logicamente aí também há lugar para argumentação, persuasão e 

convencimentos. Para Foucault (2007), a disciplina é um poder desconfiado que busca estar 

em toda parte; e seu sucesso é devido ao uso de instrumentos simples. Seu exercício “supõe 

um dispositivo que obrigue pelo jogo do olhar” (p. 143). Acrescentemos, então, o jogo da 

escuta, em consideração ao uso do telefone celular. 

     Os direitos de liberdade são diferentes dos direitos políticos, nesse sentido. Os direitos de 

liberdade são legitimados gradualmente na dinâmica familiar, enquanto que os direitos 

políticos, no sentido estrito, são formalizados pela Constituição Federal e pela Justiça 

Eleitoral, através de regulamentações específicas e da emissão de documentos que habilitam o 

cidadão a atuar politicamente. Deste modo, o indivíduo torna-se apto a votar ou ser votado. 

No sentido amplo, tal como ocorre com o direito ao trabalho, o direito político fica na 

dependência de oportunidades, sobretudo para uma prática que signifique participação plena 

nas organizações (como a escola, por exemplo) ou em movimentos sociais. 

       

7.2 Sentidos: o plano dos conhecimentos singulares 

 

     Esta parte da apresentação e discussão dos resultados será dedicada à análise das 

entrevistas, através da qual pretendemos compreender os sentidos que cada adolescente 

atribui aos conhecimentos que compartilha com seus colegas sobre os seus direitos e, desse 

modo, lançar luz sobre o processo de singularização aí implicado. 
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7.2.1 Os casos da Escola Particular 

 

     Serão abordados dois casos estudados na Escola Particular, conforme segue. Utilizaremos 

um codinome para cada participante, composto de uma letra e um número, com vistas à 

garantia da confidencialidade. Nas transcrições das entrevistas, o entrevistador será designado 

pela letra “E”.  

 

P1: liberdade e conformidade 

            

     Adolescente de 16 anos, sexo feminino. Seus pais moram em outra cidade (sua cidade de 

origem) e seu irmão mais velho cursa uma faculdade em uma terceira cidade, enquanto ela 

mora em Senhor do Bonfim, com uma colega, durante a realização do curso médio, por a 

família considerar que as escolas existentes em sua cidade de origem não apresentam um 

ensino que corresponda às suas expectativas. 

     Para P1, o que distingue sua situação atual daquela vivida na infância é que ela já pode 

exercitar os seguintes direitos: “sair com amigos à noite para festas, viajar sozinha, namorar, 

fazer as minhas próprias escolhas”. 

     Desse modo, P1 compartilha com seus colegas o direito de ir e vir, o direito à diversão, o 

direito de escolher e a ampliação da vivência do tempo e do espaço cotidianos para além das 

fronteiras familiares. Suas incursões por espaços públicos são facilitadas pelo direito de ter 

conta bancária, que administra de modo autônomo: “conta bancária, meu dinheiro (sem o 

controle dos pais)”; e, antes disso, pelo direito de morar sozinha, isto é, sem seus familiares. 

     Portanto, esses direitos significam, simultaneamente, um descolamento parcial da proteção 

familiar, uma aproximação e um envolvimento de identificação mais intenso com seus pares, 

o desenvolvimento da autonomia e um movimento na direção da independência; movimento 

este que inclui vôos a espaços públicos não visitados na infância, ao menos sem a companhia 

dos pais ou parentes como agora. 

     Assim como seus colegas, P1 concebe a aquisição dos seus direitos como uma concessão 

dos seus pais. Trata-se, porém, de uma aquisição que precisa ser intencionalmente mantida 

para se firmar. Essa manutenção cabe a P1. É seu dever, a contraparte dos direitos adquiridos. 

É dessa maneira que entre ela e seus pais se estabelece um processo de negociação tácita. Esse 

processo de negociação é mediado pelo sentimento de confiança, conforme podemos 
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depreender de sua afirmação: “Foi sempre uma relação assim de confiança. Eles davam o 

direito e eu fazia por onde merecer”. 

     Esse jogo familiar, processo de negociação carente de confiança, revela que pais e filha 

compartilham a noção de que na adolescência a capacidade de assumir responsabilidades é 

algo apenas emergente e que, portanto, comporta limitações e possibilidades de 

desenvolvimento. 

E – Então, você se acha uma pessoa responsável...? 

P1 – Na medida do meu possível, da minha idade, sim. 

     Na verdade, o sentimento de P1 é o de que foi premida pelas exigências produzidas pela 

condição de morar sem os pais a assumir responsabilidades precocemente. 

E – Então, você diz que já atingiu uma idade em que deve ter certas responsabilidades. Que 

idade é essa? 16 anos? 

P1 – Acho que, a partir do momento que comecei a morar só, comecei a ter mais... É como se 

fosse um desenvolvimento precoce. Eu não sou a responsável, mas passei a ter uma 

responsabilidade maior. Prestar atenção nas coisas de casa... Ter mais cuidado em sair 

assim... Cuidar mais de mim mesma, porque dentro de casa sempre tem a proteção do pai e 

da mãe. E, morando só, tem que prestar mais atenção nas coisas, cuidar melhor... 

     Ao justificar sua aquisição do direito de ter uma conta bancária, P1 evoca sua liberdade e 

sua independência, configurando-as como algo relativo, parcial: “Por possuir uma certa 

liberdade e independência dos meus pais”. 

     Os direitos elencados por P1 como sendo aqueles que marcam sua condição de adolescente 

são direitos individuais, ou direitos de liberdade, que ela compartilha com seus colegas. Não 

obstante, ao se comparar com suas colegas, esses direitos soam como a expressão de 

diferentes graus de liberdade e ela parece usufruir graus mais elevados: “Aqui, das minhas 

amigas aqui da sala que eu conheço, geralmente, os pais são mais rígidos, não deixam sair 

muito, tem um controle muito grande... questão de namorar... essas coisas... e eu já tenho 

uma liberdade muito maior”. 

     A ampliação dos direitos de liberdade passa por dois marcos históricos na vida de P1. 

Começar a seguir o seu irmão foi o primeiro. 

E – Sair com amigos à noite para festas, viajar sozinha, namorar, fazer as suas próprias 

escolhas... há muito tempo que você tem esses direitos? 

P1 - Assim... tenho um bom tempo. Porque sempre segui meu irmão mais velho. Então, tudo 

começou com ele. Eu comecei a sair com ele. Agora eu comecei a sair só porque eu moro só.  
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     Começar a seguir o seu irmão foi o primeiro marco histórico. Esse movimento é sugestivo 

de um processo de identificação no qual o irmão se afigura como modelo e como guia a lhe 

indicar a porta de saída e os caminhos para o mundo extrafamiliar. O segundo marco histórico 

foi constituído pelo “morar só”, com todos os desafios aí implicados. 

     É nessa itinerância afetivo-cognitiva, temporal e espacialmente situada, que P1 se lança ao 

exercício e à ampliação gradual dos direitos construtores de sua liberdade e de sua autonomia. 

Ter autonomia e tomar decisões, escapando frequentemente do controle dos pais, esse é o 

tamanho de sua liberdade.  

E – Isso, ter uma conta bancária, lhe faz se sentir diferente em relação às suas amigas? 

P1 – Não. 

E – Não? Mas lhe faz bem? 

P1 – Faz. (risos). Me dá uma certa liberdade. Não tenho que estar toda hora pedindo 

dinheiro, dizendo pra que é... às vezes, me dá vontade de comprar uma coisa que meu pai, ele 

acha que comprar sapato... “ah, ainda tá bom!”... e eu gosto de comprar mais, aí, às vezes, 

eu compro e ele nem sabe! (risos) 

     É uma liberdade que parece expressivamente impulsionada pelo direito de consumir. E, 

como sujeito do consumo, P1 revela sua condição de dependência. 

E – Então, assim... a independência que você já tem, a liberdade que você já tem, pra você já 

são suficientes? 

P1 – Não. 

E – Não? E o que faltaria? 

P1 – Eu quero agora a liberdade financeira. 

     Essa tensão entre os opostos constituídos pela liberdade e pela dependência financeira 

permeia e anima o projeto e antecipa o futuro de P1: “Mas, assim que entrar na faculdade, eu 

quero conquistar minha independência, independência mesmo financeira. Agora, se eu 

demorar a entrar na faculdade, com certeza eu vou começar a trabalhar antes. Fazer um 

curso técnico, fazer alguma coisa, porque acho que isso, sim, é uma independência. Você não 

precisa do seu pai pra... assim, digamos que ele lhe dê uma coisa ou outra, mas suas coisas 

pessoais, sua roupa, seu dinheiro... porque a gente valoriza mais quando o dinheiro vem da 

gente mesmo”. 

     É no futuro que P1 situa a integralidade de sua independência, cujo alcance, supõe, dar-se-

á através do exercício do direito ao trabalho. Por enquanto, na condução de sua jornada, ela 
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constrói um jeito peculiar de manter otimizada a concessão de direitos levada a termo por seus 

pais. 

E – Você tem uma liberdade considerável porque mora separada deles [dos pais], mas, ao 

mesmo tempo, a impressão que fiquei é que você busca viver a sua vida de acordo com os 

princípios deles... minha impressão tá certa? 

P1 – Tá. Por mais que eu tenha liberdade, eu... é... eu dependo deles de todas as formas e eu 

faço questão de dar... é... de dar satisfações a eles. É como se... assim... é como se fosse uma 

forma de... não sei explicar... sabe?... por obrigação e por querer também, uma forma de 

retorno por tudo que eles me dão, pela liberdade que eu tenho. Aí, como se fosse uma forma 

de retorno, de agradecimento. É sempre estar fazendo, explicando a eles, dando satisfações. 

     Esse modo peculiar de manter a continuidade da concessão dos direitos resulta numa 

espécie de reciprocidade em função do que P1 atua assumindo o dever de fazer com que suas 

ações correspondam às expectativas dos seus pais. Mas não se trata apenas de dever. Há algo 

da ordem da afetividade implicado no processo. 

E – Isso de ter mais liberdade, mais independência, fazer suas próprias escolhas, tem lhe 

levado a ter mais acertos ou mais tropeços? 

P1 – Não sei dizer ao certo, mas acho que, na minha concepção, acho que são mais acertos 

porque, por eu ter uma liberdade maior, eu procuro sempre andar fazendo coisas que vão 

conquistar a confiança de meu pai. Eu penso muito assim e tenho muito medo de quebrar a 

confiança que ele tem em mim. Então, eu procuro sempre estar uma coisa que vá agradar a 

ele. 

     O que sustenta a confiança que P1 sente que seu pai deposita nela é, de um lado, o dever e, 

de outro, o medo. O dever de agir conforme as expectativas de seu pai e o medo de perder a 

confiança disso resultante. Portanto, assim podemos compreender o sentido que os direitos de 

liberdade ganham na experiência de P1 e a centralidade da figura paterna na produção de suas 

emoções no processo. 

E – Então, eu poderia dizer assim que, de certa forma, você é dependente e independente, ao 

mesmo tempo? 

P1 – É!... É!... Eu dependo muito deles. Porque são eles que me dão tudo, eu não trabalho, eu 

só estudo, tudo que tenho são eles que pagam... Eu não sei ficar sem eles de jeito nenhum! 

Mas, de certa forma, eu saio à hora que quero e tal... 
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     Portanto, fica claro que, para P1, o exercício dos direitos de liberdade significa a 

possibilidade de agir com autonomia decisória e participar de atividades de sua livre escolha 

junto a seus pares. Esse exercício segue uma direção assinalada em seu projeto. Ela pretende 

sair de uma posição de dependência para uma posição de independência. Enquanto não atinge 

esse ponto, P1 se impõe uma tarefa conciliatória: harmonizar sua dependência relativa aos 

seus pais e o exercício dos seus direitos de liberdade concedidos pelos mesmos. Nessa 

realização, ela constrói seu estilo e esse estilo passa, dialeticamente, a orientar sua realização. 

Esta consiste, afinal, na criação de uma síntese na qual duas dimensões contraditórias de sua 

experiência se encontram imbricadas: a liberdade e a conformidade. Ou seja, é conciliando 

liberdade e conformidade que P1 insere a aquisição de direitos em suas vivências adolescentes 

e confere configurações singulares aos seus significados. Nisto consiste o seu estilo. 

     Os sentidos dos direitos configurados por P1 comportam aspectos cognitivos e afetivos. 

Esses aspectos estão presentes nas interações que P1 desenvolve com seu pai e com sua mãe. 

Um dos aspectos aparece de modo privilegiado em cada uma dessas interações. 

E – Em relação a namorar, eles não têm maiores preocupações? 

P1 – Acredito que tenham. 

E – Mas não expressam? 

P1 – A minha mãe, ela conversa muito comigo assim [...]. O meu pai é muito fechado, mas ele 

fala com minha mãe e ela conversa comigo. (risos). Mas eles têm uma preocupação, ela 

sempre deixa claro pra mim, abre tudo... 

E – Então, você tem assim uma relação mais próxima com sua mãe? 

P1 – É. Meu pai é mais carinho e minha mãe é mais pra conversar. 

     Cognição e moralidade são concernentes à mãe, que, assim, atualiza uma tradição que 

confere à figura materna o papel de cuidadora dos filhos e, em especial, da preservação da 

sexualidade das meninas. Como afirmam Wagner et al. (2005), a mãe conta com a preferência 

dos adolescentes, quando as vivências íntimas são focalizadas. Ao pai, nesse caso, cabe a 

amenidade de um contato mais afetuoso. Entretanto, é justamente na relação com o pai que P1 

centraliza a produção da confiança, tão necessária à sustentação da concessão dos seus 

direitos de liberdade. É pela intermediação da mãe que o pai exerce o seu poder. 

E – O que lhe torna mais dependente deles? 

P1 – Ai... assim... acho que não sei... 

E – Você acha que é a dependência financeira que pesa? 
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P1 – Pesa muito, mas... é... acho que é a dependência de amor, de... satisfazer, de dar 

orgulho... a financeira, é claro que conta muito, né? Porque senão... não tinha nada! Mas a 

questão de dar orgulho, de dar o retorno... também pesa muito pra mim. 

     Os sentimentos e emoções envolvidos nessa produção funcionam como um prisma através 

do qual P1 percebe com convicção seus deveres como contrapartes dos direitos adquiridos.  

 

P2: acomodação ao controle 

  

     Adolescente do sexo feminino, 17 anos, cursa a 3ª série do Ensino Médio. Mora com os 

pais. Sua mãe é professora e seu pai é comerciante. P2 compartilha com seus colegas a 

valorização do direito de ir e vir e do direito à diversão. Para ela, poder exercitar esses direitos 

na companhia de seus pares e sem a companhia de seus familiares é o que distingue sua 

condição atual da condição de criança: “Tenho o direito de viajar com meus amigos. Porque 

já não saio apenas com as pessoas da família”. 

     P2 assinala que conquistou esses direitos aos 15 anos de idade. O entendimento do modo 

pelo qual essa conquista ocorreu, ela também compartilha com seus colegas: “Através da 

confiança que meus pais têm em mim”.  

     Essa confiança viabiliza o movimento concessivo, por parte dos pais, e supõe, 

simultaneamente, a responsabilização da ação de P2: “Eu não dou trabalho. Assim, eles 

confiam. Então, me liberaram pra viajar”.  

     Não dar trabalho significa, portanto, agir em conformidade com as expectativas dos seus 

pais. Isso permite a P2 granjear a confiança deles. Assim, torna-se possível realizar o trânsito 

entre a casa e a rua, afastando-se circunstancialmente da família à medida que se aproxima 

dos pares.  

     Esse jogo familiar, que envolve a conformidade intencional de P2, seu propósito de cativar 

a confiança dos seus pais e assim manter a concessão dos direitos que ela ora experimenta 

ganha expressão peculiar no simbolismo da chave.  

E – Você disse que não tinha direito de ter a chave de casa. Hoje você tem. 

P2 – Eles tinham medo que eu perdesse a chave de casa. 

E – É?... 

P2 – Eu tenho um amigo que até hoje não tem porque os pais não confiam, acham que ele vai 

perder a chave.  

E – E ter a chave da casa lhe deixa se sentindo como? 
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P2 – A questão é: como já estou saindo mais sozinha, tenho outros horários, então posso 

chegar... às vezes chego e não tem ninguém em casa, eu posso abrir sem precisar ligar pra 

meus pais. 

     A posse da chave da casa reafirma, atualiza a conquista do direito de ir e vir, de transitar 

entre o mundo da casa, da família, e o mundo da rua, da convivência com os pares, com os 

iguais. P2 se sente com liberdade para definir seus próprios horários, tecer sua própria 

temporalidade. Dessa forma, ela consegue diminuir o controle de sua família sobre os seus 

movimentos. 

     Contudo, há outras maneiras através das quais o controle familiar é exercido, impondo 

limites à ampliação dos direitos de liberdade de P2. 

E – E esses horários diferenciados lhe permitem chegar tarde em casa à noite? 

P2 – Final de semana. 

E – Tem interrogatório? 

P2 – Tem interrogatório prévio. (risos) 

E – Então, você diz a que hora vai chegar? 

P2 – É. 

E – Tem que dizer?! 

P2 – Se não disser, tenho que estar com celular comigo, tenho que dizer com quem estou, com 

quem vou chegar... 

     Aparentemente, a telefonia celular proporciona o rastreamento que a vigilância familiar 

requer, a despeito do intenso desprazer que faz ecoar na experiência de P2. 

P2 – Eu detesto celular! 

E – É?! Por causa disso? 

P2 – Porque sou localizada pelo celular! (risos). Só uso celular quando tenho que sair e eles 

precisam ligar... Porque, fora isso... 

     O interrogatório prévio e o controle via telefone celular soam, na expressão de P2, como 

providências que a infantilizam e que, por isso, tornam-se risíveis. Ao mesmo tempo, estes 

expedientes negam ou relativizam a confiança dos pais, que é algo muito gratificante para ela. 

O desprazer experimentado por P2 é vinculado, principalmente, à exigência de fornecer 

justificativas e pormenores dos seus movimentos: “Gostaria de não precisar dar satisfação 

sobre minha vida a ninguém”. Ainda assim, e curiosamente, P2 não considera excessivas as 

exigências dos seus pais. 

E – Eles são muito exigentes com você? 



 

 
 

181 

 

P2 – Exigentes são, mas eles fazem de maneira leve. 

E – São exigências confortáveis... 

P2 – Acho que sim. Não são ditadores. Eles cobram, mas sem pressões exageradas. 

     Mais do que assimilar o controle exercido por seus pais, suavizando-os, P2 avalia 

positivamente a aquisição e vivência dos seus direitos, que parecem exíguos. 

E – E, além de sair com os amigos, o que é que essa liberdade lhe proporciona? 

P2 – É só isso até agora. 

E – Você viaja com frequência com seus amigos? 

P2 – Não. Duas vezes no ano. 

E – Fica satisfeita com essa quantidade de vezes? 

P2 – Fico. Na medida do possível, por causa do colégio, muita coisa pra fazer. 

      Esse emaranhado contraditório quer dizer, dentre outras coisas, que P2, amiúde, não se 

sente livre como gostaria. 

E – Na primeira vez que você conseguiu viajar com seus amigos, como é que você se sentiu? 

P2 – Eu me senti uma sede chamada de liberdade. Eu fui pra casa de uma amiga com outra 

amiga, em Salvador. Então, a mãe dessa nossa amiga, ela não ficava perguntando as coisas 

pra gente, pra mim, então, eu me senti meio livre naquela situação. 

     À falta de liberdade P2 relaciona o controle exercido por seus pais e o seu dever 

subsequente de transmitir-lhes informações sobre os seus próprios passos. Embora conceba a 

necessidade de um afastamento espacial, mas não afetivo, dos seus pais, para a superação, P2 

adere à situação. Adere justamente em função dos laços afetivos que os unem. Assim, desloca 

a superação da situação para algum possível momento no futuro. 

E – Essa proximidade com seus pais... Você desejaria que isso pudesse diminuir, assim, 

conseguir um certo afastamento espacial deles...ou não?  

P2 – Espacial no que diz respeito a morar...? 

E – É, morar junto e tal... 

P2 – Ah, eu não tenho vontade... Mais na frente... Quero morar sozinha, mas em relação a 

manter contato... Porque morar na mesma casa é diferente de morar sozinha; mas, em 

relação a manter contato e assistência, não pretendo me afastar não.  

     Do ponto de vista de P2, nesse momento futuro é que se situa sua independência. E sua 

independência está ligada ao direito ao trabalho. 

E – E falta o quê pra você ter liberdade, ter independência? 
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P2 – Estudar, ter minha profissão... não depender dos meus pais financeiramente... acho que 

falta isso. 

     Portanto, a independência financeira é por ela compreendida como condição sine qua non 

para a efetividade dos direitos de liberdade. Em sua compreensão, a independência faz parte 

do processo de vir a ser, é inerente ao processo de amadurecimento. É algo que também 

enseja o exercício da autonomia e a assunção de responsabilidades. 

E – Pra que se tornar independente? 

P2 – Porque eu acho que... a independência é necessária... ela é natural... pro meu 

amadurecimento, em todos os sentidos... porque enquanto eu depender dos meus pais, souber 

que eles estão ali pra me acolher, é até mais porque eu posso passar por uma situação difícil 

e correr e pedir ajuda. E, no momento que eu estiver independente, eu vou ter que me virar 

sozinha. 

     Sendo assim, fica claro que, para P2, os direitos de liberdade são uma promessa, posto que 

sua efetividade se coloca para além da adolescência. Porém, para que isso ocorra e ela possa 

“se virar sozinha”, uma etapa preparatória torna-se necessária, uma etapa em que a ocorrência 

do erro conta com a aceitação social: “Como se, nessa época, fosse permitido. Não que 

quando seja independente eu não possa errar. Mas, por agora, as pessoas permitem mais que a 

gente erre, porque é mais aceitável”. 

     Se a independência é o alvo necessário, tropeços e urgências constituem a busca inevitável 

pelo conhecimento que possibilite atingi-la. 

E – Você se reconhece adolescente? 

P2 – Me reconheço. 

E – O que é ser adolescente? 

P2 – É... ter muito que aprender ainda. E também essa necessidade de fazer tudo ao mesmo 

tempo e quebrar a cara... Eu me vejo adolescente. Acho que vou me ver assim por um bom 

tempo. 

     Na composição dessa busca, há dois momentos marcantes na vida de P2: a posse da chave 

de casa, já vivida, e morar sozinha, momento ainda esperado, mas que provoca antecipações. 

E – Você acha que essa liberdade, de lá pra cá, aumentou? 

P2 – Aumentou. 

E – Você se sente mais “confiada” por seus pais? 

P2 – Me sinto. Até porque, no próximo ano, não vou estar morando com eles. Então, eles 

também sentem isso, que preciso aprender a me virar sozinha. 
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     Livrar-se, paulatinamente, do controle familiar, supõe um aprendizado preparatório rumo à 

liberdade, cuja âncora será a independência financeira. 

E – Então, eu poderia dizer assim que, hoje, a sua relação com os seus pais, o exercício dos 

seus direitos, os direitos que você tem até agora, isso funciona como uma espécie de 

preparação para a vida adulta? 

P2 – Funciona. 

E – Você não se sente adulta ainda? 

P2 – Não. 

 

7.2.2 Os casos da Escola Pública 

 

     Serão abordados dois casos estudados na Escola Pública, conforme segue. Do mesmo 

modo que na seção anterior, utilizaremos codinomes para os participantes, com o intuito de 

garantir a confidencialidade. 

 

A1: liberdade compensatória 

 

     Adolescente do sexo feminino, 17 anos, cursa a 2ª série do Ensino Médio. Mora com os 

pais e tem um irmão mais novo, também estudante. Sua mãe trabalha no Conselho Tutelar, 

onde faz serviços gerais, e seu pai realiza trabalho sazonal, que consiste no fabrico de fogos 

de artifício típicos, durante o período dos festejos juninos. 

     A1 compartilha com seus colegas a ênfase nos direitos de “ir pra festa, viajar e namorar”, 

que são direitos individuais, ou direitos de liberdade, que podem ser traduzidos como direito 

de ir e vir, direito à convivência comunitária, direito à diversão, direito à sexualidade etc. Do 

ponto de vista de A1, foi a partir dos 15 anos de idade que ela começou a conquistar esses 

direitos. Foi tentando ser livre, forçando os limites e dialogando que ela conseguiu convencer 

sua mãe a confiar em suas capacidades e possibilidades. 

E – Como você conseguiu esses direitos? 

A1 – Oh, eu saía escondida e minha mãe ficava brigando... ela não deixava sair... aí ela 

descobriu e viu que eu saía e nunca aconteceu nada de errado... aí eu fui conversando com 

ela e ela me deu confiança... a partir daí ela foi deixando. 

     Também aqui os direitos de liberdade aparecem, simultaneamente, como conquista da 

adolescente e concessão dos pais. Conquista e concessão resultam de um processo de 
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negociação que é, afinal, dialógico. A responsabilidade de A1 consiste em não deixar que 

nada de errado aconteça em suas saídas, de modo que, ao não trazer problemas para casa, 

corresponda às expectativas dos seus pais. A1 trava esse diálogo ora com seu pai ora com sua 

mãe, mas principalmente com esta.   

E – E seu pai? 

A1 – Meu pai é na dele, é calmo, tudo que minha mãe deixa, ele deixa.  

     Apesar dessa suposta primazia materna, é o pai que assume o comando quando se trata do 

direito de namorar.  

E – E, em se tratando de namoro, também eles não fazem maiores restrições, não? 

A1 – No começo, quando completei 15 anos, meu pai falava: “não namora, não, você é muito 

nova!” A gente ficava escondido e ele não deixava. Quando completei 15 anos, ele disse que 

deixava namorar na porta. Aí... 

E – É isso o que acontece? 

A1 – É. Ele disse que não me queria namorando escondido. Era melhor namorar na porta. 

     Nesse caso, capitular, ceder espaço ao direito da filha significa, para o pai, ainda assim, a 

manutenção do controle sobre ela. De todo modo, o direito de ir e vir, o direito à convivência 

comunitária e o direito à diversão ganham amplitude significativa na experiência de A1. 

Nessa experiência, ela salienta a própria autonomia, o poder de escolha que detém. 

E – Então, você pode ir pra festa... E tem horário pra voltar? 

A1 – Não. Na hora que eu quiser... 

E – E você faz isso com muita frequência, sair pra festa, viajar? 

A1 – Faço... assim... quando quero, peço a eles e eles deixam. Mas tem vez que tem e eu não 

tô com vontade, aí não vou. Mas, todo lugar que eu peço, eles deixam eu ir. 

E – Mas você tem que pedir? 

A1 – É, tenho que pedir. 

E – E dizem a hora que vai voltar? 

A1 – Não. Perguntam: vem que horas? E eu digo: sei não, depende do povo. 

E – Depende do...? 

A1 – Do povo, do pessoal que vai com a gente. 

     Nessas ocasiões, a determinação dos pais é substituída pela deliberação entre A1 e seus 

pares. Esse movimento para fora da família faz parte do seu processo de ampliação dos 

direitos de liberdade, cuja culminância ela projeta para o futuro, delineando-a como duas 

faces. Uma delas implicaria em morar sozinha. 
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E – Por que você quer morar sozinha? 

A1 – Sei lá! Assim... apesar de que eu já tenho... mas, ficar à vontade na minha casa... ficar 

acordada quando quiser... fazer o que eu quiser! Eu gosto de ficar sozinha, às vezes...  Aí, é 

bom! 

     Portanto, ter a própria casa significaria, para A1, poder se sentir mais livre, usufruir o 

direito à privacidade. Se isso é o que lhe falta hoje, parece que suprir essa necessidade só lhe 

será possível quando concretizar, no futuro, a outra face do seu processo de tornar-se 

independente, o que já a tornará adulta.  

E – O que lhe falta pra ser adulta? 

A1 – É... um emprego. Pra eu depender de mim mesma e não mais dos meus pais. 

     Ter a casa e o emprego significaria, ainda, a oportunidade de fortalecer a contraparte do 

direito: o dever, compreendido por A1 como responsabilidade. 

E – O que lhe faria ser mais responsável do que já é? 

A1 – Ter um emprego... Acho que, se eu tiver um emprego, vou ser mais responsável. E 

também uma casa. Porque aí eu não vou ter mais pai e mãe fazendo as coisas por mim. 

     Ter um emprego não é uma aspiração apenas de A1. É também o que seus pais esperam 

que ela consiga. 

E – Quais são as cobranças que seus pais lhe fazem? 

A1 – Estudo... Ter um emprego bom. Só isso... 

E – Eles esperam que você estude primeiro pra poder conseguir emprego? 

A1 – É... Porque me formo e deixo pra trabalhar só quando me formar. Tenho que pensar 

isso.  

E – Você pensa em trabalhar? 

A1 – Penso. 

E – Em quê? 

A1 – Administração... Atender as pessoas... assim... recepção! 

     Considerando que a ideia de formatura, para A1 e seus familiares, remete à conclusão do 

Ensino Básico, podemos compreender que sua situação a conduz a optar pelo emprego. Com 

essa escolha, ela abrevia seus estudos e põe em segundo plano a possibilidade da 

profissionalização através da realização de curso superior. Este fica mais como um sonho, ao 

sabor da sorte, não se configura como projeto.  

E – Você pensa em fazer curso superior? 

A1 – Penso. 
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E – Pensa em quê? 

A1 – Veterinária. 

E – Você pensa isso com muita intensidade? Ou pensa assim: se acontecer... como é que é? 

A1 – Se acontecer... 

     É possível compreender mais claramente o sentido dos direitos de liberdade para A1 

quando focalizamos seus posicionamentos em relação a seu irmão, um ano mais novo do que 

ela. A diferença de idade, nesse aspecto, é muito importante. 

E – Você é cobrada pra ser modelo dele? 

A1 – Meus pais me cobram, sim! Porque ele é bem inteligente! Então, eles dizem: faz como 

teu irmão, que não tira a cara dos livros! 

     A situação se inverte para A1. Seu irmão mais novo é apontado por seus pais como o 

modelo no qual deveria se espelhar. Isso certamente a desqualifica aos olhos da família, pois o 

que se espera é justamente o contrário, ou seja, o contrário é a norma.   

E – Você não é muito estudiosa? 

A1 – Não sou muito como ele. Mas estudo. Eu gosto de sair mais e ele gosta de ficar em casa. 

Ele já trabalha também. 

     Dessa maneira, relacionando o estudo do irmão à permanência em casa, A1 equaciona o 

estudo ao não exercício dos direitos de liberdade. Isto a conforta, mas não a torna imune ao 

constrangimento.  

E – Isso lhe incomoda? 

A1 – Um pouco assim... Eu vejo: meu irmão mais novo já trabalha... Eu fico pensando nos 

meus pais... Porque sou mais velha e meu irmão já trabalha... 

     Embora A1 ainda não trabalhe, o trabalho já é o centro de sua vida. É com o inevitável 

sentimento de culpa que ela responde à expectativa da família de que os filhos ajudem na luta 

pela sobrevivência. A1 sente que não corresponde às expectativas dos pais e não faz jus à 

posição de primogênita, como reza a tradição. Sente-se superada pelo irmão mais novo. Sua 

necessidade, consequentemente, é a de virar o jogo. 

E – Como seu irmão fica mais em casa e você sai mais, é mais livre, digamos assim, você fica 

um pouco confortada? 

A1 – Não... Assim um pouco... Porque a mesma coisa que meus pais me liberam, liberam ele 

também. Porque ele gosta de ser mais caseiro. Ele estuda à noite, trabalha o dia todo, aí ele 

fica cansado. Não gosta muito de festa, é raro ele sair assim com a gente, mas vai. Mas, 
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minha mãe fica mais preocupada com ele, porque é homem, gosta de brigar. Comigo ela fica 

mais calma. 

     A1 significa briga como algo típico do homem. Homem briga porque gosta. A visão 

estereotipada do adolescente do sexo masculino como sujeito agressivo e propenso a se 

envolver em brigas torna a situação, tal qual se configura, mais confortável não apenas para 

A1, mas, também, para seus pais. Que seja ela a exercitar, do jeito que o faz, os direitos de 

liberdade, torna-se algo menos preocupante. Assim, A1 pode auferir mais plenamente os 

benefícios advindos disso. 

E – Pelo fato de você sair mais do que o seu irmão, lhe dá a impressão de que você aproveita 

mais a vida, ou não? 

A1 – Dá. Com certeza! 

     Permanecer em casa significa, para A1, viver menos. Sair de casa, usufruir dos direitos de 

liberdade, significa lançar-se à vida. O elemento complicador é o direito de trabalhar, que, 

como um fantasma, insiste em lhe assombrar, pois que ela não pode fugir das próprias 

necessidades, sentimentos e dificuldades.  

E – Você sente alguma culpa por não ser estudiosa e não trabalhar ainda? 

A1 – É, sinto. Porque eu já tive várias oportunidades. 

E – De quê? 

A1- Assim... Teve um negócio do INSS e minha mãe me pediu pra estudar. Até uma amiga 

minha conseguiu passar, tava um assunto fácil... E eu não estudava. 

     Esquivar-se do estudo funciona para A1 como uma forma de evitar o sentimento de 

incompetência para essa atividade, já que a põe em comparação com o seu irmão. Como esse 

lugar em casa, o lugar do estudo, se encontra ocupado por ele, A1 se sente meio solta, 

desgarrada, e busca seu lugar fora de casa. Na vivência dos direitos de liberdade ela se acha. 

E – Eu fiquei com a impressão de que você, de certa forma, compensa isso, essa falta, se 

colocando assim mais disposta a sair, mais disposta a fazer as coisas, comparando com seu 

irmão... Mais livre, mais independente... O que você acha?     

A1 – É, nessa parte, acho que eles confiam mais em mim do que em meu irmão. Eles sentem 

mais segurança comigo do que com ele, nessa parte de sair... 

     Virar o jogo ou, no mínimo, empatar a disputa que trava com o irmão, significa, para A1, 

capitalizar a confiança e a afeição dos pais. A vivência dos direitos de liberdade é, para ela, 

então, como a tábua da salvação, sobre a qual flutua e se sente mais segura. Aí os ganhos 

compensam provisoriamente as perdas que lhe são impostas pela convergência entre estudo e 
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trabalho, personificada na atuação do irmão. Para isto, a confiança que seus pais nela 

depositam parece fundamental.  

 

A2: da autonomia solitária à independência solidária 

      

     Adolescente do sexo masculino, 16 anos, cursa a 2ª série do Ensino Médio. É filho único, 

mora com a mãe, que é cozinheira, e o padrasto. Inicialmente, A2 se coloca no mesmo patamar dos 

adultos, em termos de direitos.  

E – Você diz aqui que já tem os mesmos direitos que os seus pais têm? 

A2 – Sim. 

E – Que direitos são esses? 

A2 – Responsabilidade... Um bom emprego... Eu tenho condição de trabalhar. O mesmo direito que 

eles têm de fazer algo bom pra si na vida, eu também posso e tenho esse direito. 

     Desde logo, A2 focaliza o direito ao trabalho, realçando sua contraparte, ou seja, o dever, a 

responsabilidade. Em seguida, ele esclarece que se trata de trabalho como voluntário. Adiante veremos 

que o trabalho e os direitos de liberdade não constituem algo novo para ele, pois estão presentes em 

sua vida desde a infância.  

E – Mas mora com seus pais ainda? 

A2 – Moro. Mas esse programa é voluntário, é dedicado à igreja, né? 

     A2 informa que realiza um programa em uma emissora de rádio como voluntário de uma entidade 

religiosa. Essa atividade é parte de um trabalho mais amplo no qual se encontra engajado. Em sua 

casa, perante sua mãe, esse engajamento é recebido com descrédito. 

E – Hoje mesmo tava tendo uma discussão com minha mãe. Ela cobrando que eu não trabalho, não 

sei o quê. Aí eu falei pra ela: ta difícil, né? Um adulto, hoje, não consegue emprego. Imagine eu, 

adolescente com 16 anos! 

E – E em uma cidade como Bonfim... 

A2 – Ela fica me xingando, fala barbaridades. Eu digo: olha, tem que pensar no que falar, 

não é? Porque ofende a pessoa. E outra: não sou pessoa que fica em bar de inferninho, não 

fico vagabundando, eu faço trabalho comunitário. Isso aí já é uma coisa boa, tô 

aprendendo... Fazer uma coisa boa pra vida, mesmo que não ganhe financeiramente. E é 

algo que vou levar em minha vida, pro resto da vida! 

     Os pontos de vista de A2 e de sua mãe são parcialmente divergentes quanto ao trabalho. 

Em comum, eles vivenciam a necessidade de sobrevivência. A necessidade os leva a pensar 

no trabalho remunerado, no emprego. Porém, para A2 há algo mais: o altruísmo, a 

solidariedade e o sentimento gratificante que lhe advém disso. Para ele, o trabalho do qual 
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participa, ao lhe agregar aprendizagens, torna-se algo constitutivo de sua vida. Isto é, imprime 

sentido, organiza o seu mundo. 

E – Você sente falta de emprego... 

A2 – Isso! 

E – Você acha que essa possibilidade está distante ainda ou está próxima? 

A2 – Eu acredito que esteja próxima, porque estou chegando à idade, né? 17 anos e, aí, com 

18, acredito que vou conseguir essa oportunidade... de ter emprego pra ganhar dinheiro. 

Apesar que eu gosto muito dessa área da caridade. Eu não sou muito chegado a dinheiro. Eu 

gosto de fazer uma coisa que faça as pessoas felizes, sem receber nada em troca. Mas eu 

preciso também, né? 

     Assim, A2 situa a efetividade do direito ao trabalho na maioridade, momento este em que 

lhe seria possível auferir a remuneração correspondente. Expressa, desse modo, uma 

compreensão ingênua acerca da inserção no mercado de trabalho, ao mesmo em que se 

regozija ao anunciar sua precoce inscrição no mundo laboral, ainda que isso não lhe 

proporcione ganhos financeiros. O que lhe satisfaz é poder demonstrar suas capacidades e, 

evidentemente, angariar o reconhecimento social. 

E – Você se acha adolescente ou se acha adulto? 

A2 – Meio. Eu sou uma pessoa assim que, desde pequeno, com cinco anos de idade, já agia 

como adulto. Não sei o que é esse negócio de brincar. Meu negócio era estudar e procurar 

alguma coisa pra fazer. Desde os cinco anos que eu fazia esse trabalho voluntário. 

     Desse modo, A2 desvela sua singular compreensão do direito ao trabalho. Posto e vivido 

em lugar do direito de brincar, por força de circunstâncias adversas de sua vida, o trabalho 

impregnou sua infância, lançando-o à condição de adulto temporão. Nem criança nem adulto, 

na verdade. Restou-lhe a indefinição. A passagem da infância à adolescência ficou sem um 

marcador vivencial em termos de direitos: “Desde os cinco anos, eu já pegava o microfone, 

fazia entrega do Avon. Sempre gostei de ter responsabilidade no que faço, sonhar muito e ir 

atrás dos sonhos. Eu nasci uma criança carente. Eu sou uma pessoa que nem ligo assim... 

Brinco muito também, gosto de fazer perturbações, mas, na hora do sério, é sério”.    

     As carências de A2 abrangem amplos sentidos da sobrevivência, incluindo-se aí a 

sobrevivência afetiva. 

E – Você é filho único... E isso lhe deixa sentindo falta de irmãos? 

A2 – Sim, sinto muito. Uma companhia, ter irmão, irmã... Eu sinto aquele vazio... Sinto falta 

de uma pessoa do meu lado pra conversar. Porque minha mãe é difícil conversar com ela. 
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Ela não tem tempo. Meu padrasto também não tem tempo. Problemas que acontecem fico 

guardando comigo. Então, tenho que resolver junto... eu mesmo, sozinho, né? 

     A solidão e a carência afetiva decorrente impuseram a A2 uma ordem peculiar. Essa ordem 

incluiu a precipitação de suas incursões ao mundo adulto (interações, exercício laboral) e a 

postergação de atividades tipicamente infantis, como aquelas referentes ao direito de brincar.  

E – Então, desde criança você sempre teve mais contato com adultos... 

A2 – Com adultos. 

E – Do que com crianças... Era de pouco brincar, não é? 

A2 – Eu não gostava muito, não. Eu procurava os adultos pra conversar. Parecia um adulto 

mesmo. (risos). Isso aí minha mãe brigava, não gostava. 

E – E será que há momentos hoje em que você se comporta como se fosse criança? 

A2 – Acontece. (risos). Depois de ser adulto, ando me comportando como criança agora. Isso 

atrapalha, né? 

E – Lhe incomoda? 

A2 – Incomoda. 

E – Depois, quando você reflete sobre, não é? 

A2 – Eu brinco muito, é aquela coisa toda. Quando era criança era mais sério. (risos) 

     Ficar só desde muito cedo significa, além disso, a precocidade dos direitos de liberdade 

para A2. 

E – De tudo que você falou na outra entrevista, eu entendi, assim, que a sua independência, os 

direitos que você foi conseguindo, na verdade foram... Você foi conseguindo assim, por força 

de ter ficado sozinho desde muito cedo... Então, tem a ver com o estado, digamos assim, de 

solidão em que você foi sendo deixado. O que é que você acha? 

A2 – É... Faz parte mesmo. Sou, sinto na solidão. Mas, assim, sou uma pessoa independente, 

né? Mas, também, gosto muito de ter independência. Toda vida gostei de fazer algo pra 

ajudar as pessoas. Então, tem a ver, sim. Por sentir essa solidão, eu procurava fazer algo, 

mesmo que não desse dinheiro, pra tentar aprender o que estou fazendo e também pra 

ensinar o que eu sei.  

     Por ficar só a maior parte do tempo que permanece em casa, A2 se sente, ordinariamente, 

bastante à vontade para exercitar os direitos de liberdade. E, por se sentir só, busca entrar em 

conexão com as pessoas da comunidade através do trabalho voluntário. Em sua ação, o direito 

à convivência comunitária, o trabalho e a ajuda às pessoas compõem um todo indissociável.  
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E – E, assim, buscar trabalhar ajudando pessoas parece que tem a ver com a carência que você 

sentia de contato com outras pessoas, por ter ficado tão só. 

A2 – Isso! Porque, assim, pelo que entendo, assim, dentro de mim, quando a gente ajuda 

outras pessoas ou faz algo bom pra ajudar a ser feliz, você preenche aquele vazio dentro de 

você. É como se fosse um pedaço de você faltando. Mas, você ajudando, aquele pedaço 

começa a se ajuntar novamente. Então, aquele vazio preenchia com essa coisa boa que eu 

fazia para as pessoas. 

     É nessa sociabilidade laboral e altruística que A2 se vê produzindo sentidos e buscando 

contribuir para que outras pessoas, com as quais convive, confiram novas significações às 

suas vidas. Nessa itinerância, dentre os direitos de liberdade, o direito de ir e vir é 

necessariamente saliente. 

E – Então, sua mãe permite que você saia e não lhe cobra? 

A2 – Não me cobra. 

E – Quando você sai, ela não lhe pergunta pra onde você está indo e...? 

A2 – Ela não pergunta muito porque é difícil a gente se ver. Ela trabalha e chega de noite. E, 

quando ela chega, eu tenho que sair, porque trabalho no Grupo Z [grupo religioso] também. 

Aí, a gente não se vê muito. A gente se vê dia de domingo. 

E – E moram só vocês dois? 

A2 – E meu padrasto... 

E – É, rapaz?! 

A2 – Fico só, completamente, né? (risos)   

     Foi numa ordem subvertida que A2 viveu a sua infância. Desde cedo, sentiu-se apto a 

viver o direito de trabalhar. E, desde cedo, vivenciou a liberdade, mas uma liberdade cheia de 

solidão e vazia do tempo de brincar. É da solidão que ele escapa pelo direito à convivência 

comunitária. Sua autonomia é robusta desde a infância e o fio de dependência que o prende à 

mãe é, sobretudo, financeiro. A2 busca a independência, mas uma independência solidária. O 

sentido do movimento implicado nessa busca orienta o seu agir. 

 

7.2.3 O processo de singularização 

 

     Quando saímos do nível dos compartilhamentos para o nível das singularidades, vemos 

que as diferenças se impõem. Ainda assim, há semelhanças. Por exemplo: a importância da 

confiança que os adolescentes sentem que seus pais neles depositam, ao longo do processo de 
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concessão/conquista dos direitos de liberdade; o esforço ou ansiedade dos adolescentes para 

reduzir o controle dos pais e ampliar o seu próprio horizonte para o exercício da liberdade; a 

visão de uma luz no fim do túnel chamada independência financeira; e o medo de perder a 

confiança dos seus pais, significando o medo de perder o seu afeto.  

     Mas a forma como cada adolescente lida com seus direitos, inserindo-os em uma 

compreensão ampliada de suas vivências, com suas possibilidades e seus limites, é muito 

singular. Cada entrevistado vive em um contexto familiar bastante diferenciado. As relações 

tecidas entre os pais e o filho ou a filha participante deste estudo são marcadas por 

peculiaridades. São histórias diferentes e dinâmicas relacionais diversas. Para três dos 

entrevistados (P1, P2 e A1), há nítidas mudanças na passagem da infância à adolescência, em 

termos de direitos. 

     Suas histórias contam com marcadores de atribuição de sentidos aos direitos de liberdade. 

Para P1, dois marcadores se sobressaem: começar a seguir o seu irmão e morar sozinha. Para 

P2, é a posse da chave da casa. Para A1, são dois também os marcadores: começar a sair de 

casa desacompanhada de familiares e namorar à porta de casa. Para A2, foi tudo muito 

diferente. Sua imersão no trabalho e no exercício da liberdade foi abrupta e demasiadamente 

precoce. 

     As configurações de sentidos dos entrevistados são vinculadas às suas respectivas histórias 

e apresentam motivações das quais podemos destacar sentimentos, emoções, necessidades e 

intencionalidades. 

     No caso de P1, há o medo de perder a confiança e, por conseguinte, o afeto dos pais. Há o 

gosto pela liberdade e, também, o sentimento de que deve agir de modo cuidadoso, 

responsável. Há a intenção de agradar ao pai, de não decepcioná-lo. E há, ainda, a intenção de 

alcançar a independência financeira. Ou seja, há a intenção de manter a ampliação de sua 

liberdade, que culminaria com a independência financeira, sem, entretanto, romper com os 

valores e expectativas dos seus pais. Dessa forma, ela busca conciliar uma liberdade que julga 

ampla, que a enche de regozijo, com a conformidade ao controle exercido pelos pais, que ela 

considera mínimo em função da distância que os separa. 

     No caso de P2, ora ela sente que conta com a confiança dos pais (quando lhe permitem 

viajar com amigas ou quando lhe concederam a chave da casa) ora sente que não (quando 

seus pais usam a telefonia celular para monitorá-la); ora experimenta prazer ora experimenta 

raiva e constrangimento. De todo modo, sua ânsia por liberdade é forte, bem como seu desejo 

de ter a independência financeira. Para isto, ela se propõe cativar a confiança dos pais. Porém, 
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para ela, este parece ser um jogo difícil de ser jogado, pois, embora pretenda preparar-se para 

viver a independência, acaba acomodando-se ao controle exercido por seus pais. Opta pela 

rede afetivo-protetora que eles oferecem, ainda que esta seja também geradora de desprazer, 

enquanto sonha auspiciosos momentos futuros. 

     No caso de A1, há o gosto pela liberdade e a intenção de transpor limites e vencer 

resistências morais da família. Mas há também o sentimento de culpa e um constrangimento 

por achar que não corresponde às expectativas da família, quanto ao estudo e ao trabalho. 

Sente-se em desvantagem em relação ao irmão mais novo, em se tratando do estudo e do 

trabalho. Pelo exercício dos direitos de liberdade, A1 intenciona superar a posição 

desvantajosa diante do irmão, em casa, nos estudos, afirmando-se como pessoa competente no 

mundo da rua, o que lhe rende o resgate da confiança dos pais. 

     No caso de A2, está em jogo sua sobrevivência física e socioafetiva. Sua família é pobre e 

ele tem experimentado a solidão desde a mais tenra infância. Para complicar ainda mais as 

coisas, sente o descrédito de sua mãe e por ela sente-se ofendido. Embora sinta necessidade de 

dinheiro e da independência financeira, A2 não prioriza o dinheiro. O que ele visa é 

demonstrar suas competências e obter o reconhecimento social, ajudar pessoas e auferir o 

prazer correspondente. Sempre se sentiu livre para escolher, mas, também, sempre sentiu a 

opressão da solidão. Visionário, mobilizado pelo exercício dos direitos de liberdade, orienta-

se, simultaneamente, para a independência e para a solidariedade. 

     O que é mais importante na constatação das regularidades constituídas pelos sentimentos, 

emoções e intenções implicados nos sentidos dos direitos é que elas se transformam no jeito 

peculiar com que cada pessoa compreende e lida com suas vivências relativas a esses mesmos 

direitos. Portanto, esse jeito peculiar envolve tendências e pode ser nomeado. Implicando em 

tendências na história do adolescente, tem ponto de partida e direção. Instala-se no desenrolar 

de uma trama relacional entre o adolescente e seus familiares, principalmente. A esse jeito 

singular de inserir os direitos em suas vivências denominamos “estilo subjetivo”. O estilo 

subjetivo é a expressão de uma totalidade complexa, constituída por diferentes configurações 

de sentidos. A consideração de uma configuração de sentidos, tomada isoladamente, é 

insuficiente para apreendê-lo. 

     Nos casos aqui estudados, identificamos algumas configurações de sentidos para ilustrar o 

que acabamos de afirmar. Trata-se tão somente de um artifício, pois essas configurações 

emergem entrelaçadas.  
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     Em P1 focalizamos quatro configurações de sentidos. A primeira diz respeito ao ritual de 

passagem que realizou pelas mãos do seu irmão, quando começou a sair de casa, a aventurar-

se no mundo da rua sem a companhia de familiares adultos, em busca do novo. A segunda 

configuração é referente a morar sozinha e a exercitar sua liberdade como nunca o fizera 

antes, decidindo sobre seu consumo e seus relacionamentos. Há aí o desenvolvimento do 

gosto pela liberdade, mas, também, a assunção de responsabilidades e o medo de decepcionar 

os seus pais. Na terceira configuração, podemos ver a confiança que P1 sente produzir em 

seus pais, em relação aos quais experimenta gratidão, amor, e reconhece sua dependência. 

Toma para si, como referências, as expectativas e os valores dos seus pais. A quarta 

configuração remete ao projeto de independência. P1 intenta ampliar ainda mais sua 

liberdade, tendo como meta o direito ao trabalho e a independência financeira, mas sente a 

necessidade de fazer isto garantindo a manutenção da confiança e do afeto dos seus pais. Sua 

liberdade vai até onde sente que as expectativas dos seus pais lhe permitem. Somente ao 

apreciar a totalidade das configurações de sentidos podemos perceber como P1 vivencia a 

solução conciliatória de seu dilema como algo gratificante.   

     Destacamos três configurações de sentidos de P2. A primeira é centrada na família. P2 

sente que conta com a confiança dos seus pais, por corresponder aos valores e expectativas 

deles. Surge o simbolismo da aquisição da chave da casa, como contraponto ao controle 

exercido pela família. Na segunda configuração, a rua, a liberdade e os amigos aparecem 

associados. Porém, a liberdade lhe parece excessivamente diminuta, pois que vigiada. O 

telefone celular se afigura como o instrumento dessa vigilância, que lhe produz 

constrangimento e raiva e avoluma sua ânsia por liberdade. Na terceira configuração, P2 sente 

a necessidade de preparar-se para uma futura independência financeira, relacionada ao direito 

ao trabalho. Ao estabelecermos os nexos das três configurações, podemos compreender que 

P2 adia o exercício mais satisfatório dos direitos de liberdade, optando por garantir, no 

presente, o afeto e a proteção advindos de seus pais, embora isto seja também uma fonte de 

desprazer. 

     Em relação a A1, diferenciamos quatro configurações de sentidos. A primeira é centrada 

na casa, no seu relacionamento com o pai e com a mãe. Há o controle e as expectativas destes 

e, também, a confiança, a despeito da desobediência de A1. A segunda configuração ainda é 

situada na casa, mas seu irmão é o destaque. Diante dele, sente-se incompetente e, em função 

disto e da expectativa dos pais, experimenta sentimento de culpa e constrangimento. A 

terceira configuração de sentidos conecta rua, amigos, prazer e vários direitos de liberdade. 
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Há deslumbramento na vivência desses direitos, ainda que A1 reserve espaço para o senso de 

responsabilidade. Na quarta configuração, independência financeira, trabalho, futuro, morar 

sozinha e ter privacidade aparecem entrelaçados. Da totalidade destas configurações de 

sentidos é possível o entendimento de que, ao exercitar os direitos de liberdade com 

competência, na rua, A1 contrabalança o sentimento de desvantagem que experimenta diante 

do irmão, em casa, e granjeia, assim, a confiança dos seus pais.  

     Por último, em se tratando de A2, focalizamos quatro configurações de sentidos. A 

primeira é relativa à infância e ao mundo da casa. Inclui a ausência da mãe, o orgulho pelo 

trabalho precoce, ampla autonomia e intenso sentimento de solidão. A segunda, ainda relativa 

ao mundo da casa, mas reportando à adolescência, evoca a figura da mãe a produzir-lhe 

mágoa, com sua cobrança e seu descrédito dirigidos à atividade laboral de A2. A terceira 

configuração de sentidos diz respeito ao domínio da rua, ao trabalho voluntário, à 

religiosidade. Há o prazer em ajudar pessoas e a busca do reconhecimento social. Há, 

também, o exercício da liberdade e a assunção de responsabilidade. Na quarta configuração, 

há a esperança em um futuro próximo, portador da promessa de independência financeira 

aliada a uma atuação solidária. Sair da autonomia solitária para a independência solidária 

significa, para A2, contradizer sua mãe e, ao mesmo tempo, obter dela o reconhecimento de 

sua competência.       

     Quando interligamos as diferentes configurações de sentidos, incluindo-as em uma visão 

global, isto é, quando perguntamos sobre o sentido geral daquele complexo de configurações 

de sentidos, alcançamos a compreensão do estilo. Devemos, nesse momento, procurar 

entender a que se destinam as configurações de sentidos em sua globalidade ou o seu “para 

quê”. Separadamente, cada configuração apresenta seus sentidos. Ao compor uma totalidade, 

as diferentes configurações apresentam um supra-sentido, que é o estilo subjetivo.  
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8 CONCLUSÕES 

 

Em outras palavras, os alunos já chegam à escola com um 
acúmulo de experiências vivenciadas em múltiplos espaços, 
através das quais podem elaborar uma cultura própria, uns 
“óculos” pelo qual vêem, sentem e atribuem sentido e 
significado ao mundo, à realidade onde se inserem. 

                                                                                                                                                           Juarez Dayrell 
 

     Algumas explicações e conclusões já foram lançadas ao longo da apresentação e discussão 

dos resultados. Precisamos, agora, articulá-las, compondo uma totalidade que, ao atender aos 

objetivos definidos para este empreendimento investigativo, possibilite uma compreensão 

pertinente e clara do fenômeno estudado. 

     Ao longo deste estudo, realizamos uma itinerância que nos levou a fazer incursões por 

diferentes campos do saber, com mais ou menos propriedade. Transitamos pelo Direito, pela 

Sociologia, pela História, pela Educação, pela Antropologia e pela Filosofia, consultando 

representantes destes campos. Não poderia ser de outra forma, dada a complexidade dos 

fenômenos humanos e as múltiplas faces com que se apresentam. Entretanto, fizemos isto 

deixando claro que o prisma de nosso processo investigativo é a Psicologia. Estivemos 

interessados em descrever e explicar os nexos existentes entre os conhecimentos dos 

adolescentes sobre os seus direitos e os conhecimentos socialmente produzidos e 

compartilhados em seu contexto sociocultural. Mas, orientávamo-nos pela ideia de que essa 

dimensão representada pela imersão sociocultural do sujeito é indissociável da também 

complexa constituição de sua subjetividade.  

     Em relação às informações obtidas no Conselho Tutelar, podemos observar que os 

adolescentes se encontram em conflito com as normas e, às vezes, em conflito com as leis. 

Sua afronta às normas se dá predominantemente pelo exercício descomedido dos direitos de 

liberdade. Ou seja, sua inclinação, de modo geral, é similar à dos estudantes da Escola Pública 

e da Escola Particular, em se tratando da busca da autonomia e da liberdade. Entretanto, 

pecam pelo excesso e, provavelmente, também pela forma.  

     Porém, não apenas esses adolescentes vivenciam individualmente esses conflitos, que, 

devemos frisar, não são somente subjetivos, mas intersubjetivos (entre o adolescente e sua 

família e entre o adolescente e a sociedade). Suas famílias também vivem um turbilhão 

conflituoso, entre os reclamos dos adolescentes por independência (ainda que, talvez, nesses 

casos, alienadamente exagerados), em sintonia com as mutações de uma sociedade cada vez 

mais orientada por valores individualistas, e um fluxo de significações remanescente de uma 
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tradição calcada na moral do dever e na heteronomia. O que Erikson (1976) apontava como 

sendo característico do adolescente universal pode ser observado agora como característica da 

família do adolescente pobre: desorientação, confusão e dúvida. 

     Quanto às informações coletadas no Juizado da Infância e da Juventude, registramos a 

sobrevivência de significados de adolescência bastante anacrônicos, relacionados aos Códigos 

de Menores de 1927 e 1979. São significados relacionados ao uso do termo “menor” e à 

noção de “família desestruturada”. Esses significados dimensionam atitudes preconceituosas e 

ações discriminatórias contra adolescentes pobres, atitudes e ações que se encaixam 

perfeitamente bem no fluxo do controle, conforme esclareceremos adiante. 

     Como assinala Londoño (1991), a concepção de “família desestruturada” ainda sobrevive, 

designando a família que não corresponde ao modelo da família nuclear burguesa, apesar do 

surgimento de outras configurações familiares ao longo das últimas décadas. Ainda de acordo 

com este autor, crianças e jovens pobres, supostamente filhos de famílias desestruturadas, são 

designados como “menores” desde o início do século passado. 

     Como afirma Foucault (2007), a função mais importante do poder disciplinar é o 

adestramento. Sendo assim, o sentido da punição (ou das medidas socioeducativas, podemos 

pensar) é a normalização. Contudo, essas concepções e a totalidade do fluxo de significações 

que as integram parecem assaz anacrônicas entre os professores da Escola Pública, quando 

nos deparamos com o panorama que se descortina nas duas escolas estudadas e nas famílias 

dos adolescentes participantes. Afinal, os estudantes da Escola Pública não são 

necessariamente rebeldes contumazes ou infratores. Se os professores os veem assim, sua 

visão deve ser possibilitada pelo processo de estereotipização, com as inadequadas e injustas 

generalizações que este envolve. 

     Com base nas informações obtidas, podemos avaliar que o Conselho Tutelar, o Juizado da 

Infância e da Juventude, as duas escolas e as famílias envolvidas no estudo constituem, em 

termos de significados sobre os direitos dos adolescentes e sobre a adolescência, um recorte 

muito expressivo do contexto sociocultural local em que vivem os adolescentes participantes 

do estudo. As informações do Conselho Tutelar e do Juizado da Infância e da Juventude, 

especialmente, produzem-nos a impressão de que essas instâncias legais funcionam como 

bordas simbólicas a demarcar os limites extremos do sistema normativo. Por suas portas 

adentram aqueles que infringem as normas, aqueles que supostamente precisam de ajuda, 

aconselhamento, punição ou “recondução regenerativa”. Para esta recondução, as hipóteses de 

o adolescente ter uma família e frequentar uma escola parecem ser dois pré-requisitos 
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fundamentais. Recorremos novamente a Foucault (2007), quando assevera que “o castigo 

disciplinar tem a função de reduzir os desvios. Deve, portanto, ser essencialmente corretivo” 

(p. 150). 

     Entretanto, não encontramos indicações de que o Conselho Tutelar e o Juizado da Infância 

e da Juventude funcionam como fontes ou referências para os significados que os 

adolescentes participantes deste estudo compartilham sobre os seus direitos ou sobre a 

adolescência. Ao menos, do jeito que esses significados se apresentam nestas instituições. 

Não obstante, podemos perceber que o fluxo de significações que circula por estas instituições 

é o mesmo ao qual aderem os professores da Escola Pública. Por outro lado, não podemos 

afirmar que outros estudantes desta Escola Pública não aderem a este fluxo de significações. 

Também é possível, por exemplo, que os participantes deste estudo apresentem uma 

concepção diferenciada dos demais estudantes, por estarem cronologicamente ao final da 

adolescência e ao final do Ensino Básico. Devemos ponderar, ainda, que é possível que outros 

professores da Escola Pública apresentem significados aderentes ao fluxo da autonomia. 

 

8.1 Fluxos de significações         

 

     Ao compararmos as configurações de conhecimentos compartilhados sobre os direitos dos 

adolescentes entre os participantes ligados à Escola Pública e aqueles ligados à Escola 

Particular, logo constatamos que há diferenças marcantes. Enquanto na Escola Particular os 

adolescentes mantêm amplos compartilhamentos com suas mães (ou seja, com seus 

familiares) e com seus professores, na Escola Pública os adolescentes compartilham 

conhecimentos quase que somente com as suas mães (com seus familiares). Na Escola 

Pública, os significados apresentados pelos adolescentes e pelas mães, que são convergentes, 

não apenas diferem das configurações de compartilhamentos dos professores, mas a elas se 

opõem com frequência. 

     Entre os significados que os adolescentes da Escola Pública apresentam e aqueles 

apresentados pelos adolescentes da Escola Particular há diferenças importantes, como 

assinalamos anteriormente, mas, também, há muitas similaridades. Numa visão panorâmica, 

podemos notar que as configurações de compartilhamentos dos adolescentes e das mães 

ligados à Escola Pública e as configurações de compartilhamentos dos adolescentes das mães 

e dos professores ligados à Escola Particular, ainda que resguardemos suas especificidades, 

fazem parte de um mesmo conjunto ou sistema de significações ou são manifestações dele.  
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     Sendo assim, devemos reconhecer, também, que as configurações de compartilhamentos 

dos professores da Escola Pública e os significados que encontramos no Conselho Tutelar e 

no Juizado da Infância e da Juventude são manifestações de outro sistema de significações. A 

esses sistemas chamamos provisoriamente de fluxos de significações. 

     Preferimos chamar esses sistemas de fluxos de significações porque eles nos sugerem 

movimento, em função do seu trânsito por espaços sociais diferenciados. Este trânsito é 

sugestivo de uma mobilidade que se dá numa dimensão institucional. Encontramos em 

Valsiner (2007) elementos que nos ajudam a compreender esse fenômeno. Em sua concepção, 

vivemos cotidianamente em trânsito por entre espaços simbólicos distintos. Nesse trânsito, o 

movimento de cada pessoa transforma tanto o ambiente quanto o próprio self. Cada pessoa 

transporta, produz, acessa e seleciona significados diversos, constituindo, conservando ou 

modificando fluxos de informações. A ideia de fluxo, ademais, permite-nos conceber as 

peculiaridades organizacionais ou grupais em termos de configurações de compartilhamentos, 

isto é, como construções locais referenciadas nesses sistemas. Permite-nos, também, 

visualizar a possibilidade de que fluxos distintos atravessem uma mesma organização ou 

grupo social, como ocorre na Escola Pública aqui focalizada. Neste caso, os dois fluxos são 

francamente opostos. 

     Portanto, a partir da leitura das informações que obtivemos, percebemos dois fluxos de 

significações. Um deles passa pelo Juizado da Infância e da Juventude, pelo Conselho Tutelar 

e pela Escola Pública (através das configurações de compartilhamentos dos professores). O 

outro fluxo de significações passa pela Escola Particular (através das configurações de 

compartilhamentos dos professores e dos adolescentes) e pelas famílias dos adolescentes 

ligados a ela, bem como pela Escola Pública (através das configurações de compartilhamentos 

dos adolescentes) e pelas famílias dos adolescentes que a ela pertencem como alunos.  

     Ao primeiro fluxo denominamos “fluxo do controle”. Ao segundo denominamos “fluxo da 

autonomia”. O fluxo do controle estabelece uma visão descontextualizada e naturalizante do 

ser humano que faz recair sobre o próprio adolescente e sua família a culpa por seus fracassos 

e descaminhos, ao mesmo tempo em que os responsabiliza por uma exigida recuperação.  

     A concepção de adolescência esboçada no fluxo de controle guarda semelhança com uma 

concepção botânica. O adolescente seria como uma planta que precisa ser regada pelos pais, 

mas, também, podada pelo estabelecimento de limites. Uma planta que deveria ser mantida a 

salvo das tempestades de informações advindas da mídia. Essa planta, chegando a uma idade 



 

 
 

200 

 

propícia (a adolescência), torna-se compulsoriamente apta a assumir responsabilidades e 

cumprir deveres.  

     Há, portanto, uma pedagogia do disciplinamento implícita no fluxo do controle, que prevê 

o estabelecimento rígido de limites, o controle e a punição. Sua prática requer que as relações 

entre os adolescentes e seus educadores (pais e professores) sejam hierarquizadas, 

assimétricas. Propõe-se a obtenção da submissão e da conformidade do adolescente à 

supremacia do coletivo (família, escola etc.). Trata-se de uma pedagogia monológica que visa 

imprimir a obediência e o respeito unilaterais, ou seja, uma moral heterônoma que privilegia o 

dever.  

     No fluxo da autonomia prevalecem os valores individualistas. Este fluxo apresenta uma 

visão de ser humano que se constitui na convergência entre os processos maturacionais e uma 

prática dialógica de negociação. O adolescente é concebido como um indivíduo num 

momento do seu desenvolvimento em que se empenha prioritariamente na construção de sua 

autonomia e de sua independência em relação à família.  

     Há uma orientação educativa no fluxo da autonomia que aponta para uma liberação 

gradual, que implica, simultaneamente, concessão (dos pais) e conquista (do adolescente) na 

direção da autorrealização e autonomia do último, tendo como base a tessitura de elos de 

confiança entre as partes envolvidas no processo. Trata-se, então de um processo em que a 

assimetria nas relações entre o adolescente e seus pais cede lugar à reciprocidade e à 

construção de normas entre iguais (entre o adolescente e seus pares). Sendo assim, os direitos 

de liberdade assumem indubitavelmente a primazia. 

     Lembremos Goergen (2005), ao identificar duas vertentes teóricas que salientam a relação 

entre moral e educação: a vertente individualista e a vertente social, sendo a primeira 

associada à pós-modernidade e a segunda à modernidade. A primeira vertente remete a 

Sócrates e preconiza a superação dos controles, regras e mandamentos superiores. A segunda 

remete a Durkheim e é caracterizada pela supressão da autonomia e imposição da 

responsabilidade do sujeito. Em uma sociedade que impõe ciosa e secularmente uma ordem 

disciplinar, torna-se inevitável que, ao fazê-lo, promova o surgimento de uma ordem oposta. 

     Podemos notar que na Escola Pública há um conflito de significações relativas aos direitos 

dos adolescentes. Quando consideramos as expressões dos professores e dos estudantes, as 

significações são divergentes, ao menos entre esses professores e esses estudantes 

participantes do estudo. Este acontecimento indica, ao mesmo tempo, uma diversidade 

sociocultural marcante, não encontrada na Escola Particular, e uma franca adesão dos 
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estudantes às significações que transitam por suas famílias em detrimento daquelas trazidas 

pelos professores. 

     Como afirma Dayrell (1996), a escola é polissêmica. A abordagem dessa polissemia 

“implica levar em conta que seu espaço, seus tempos, suas relações podem estar sendo 

significados de forma diferenciada, tanto pelos alunos, quanto pelos professores, dependendo 

da cultura e projeto dos diversos grupos sociais nela existentes” (p. 144). 

     Portanto, entendemos que as significações trazidas tanto pelos professores quanto pelos 

estudantes guardam íntima relação tanto com outros espaços sociais de suas vivências e outros 

momentos de suas histórias quanto com a trama das relações que estabelecem no âmbito da 

organização escolar. Queremos dizer que as significações dos direitos dos adolescentes 

apresentadas pelos professores dizem respeito às formas pelas quais os estudantes que 

constituem a clientela da escola são vistos por esses professores. Nesse processo de 

construção de imagens e de estereótipos, conforme Dayrell (1996, p. 153), “[...] existe um 

discurso e um comportamento de cada professor que termina produzindo normas e escala de 

valores, a partir das quais classifica os alunos e a própria turma, comparando, hierarquizando, 

valorizando, desvalorizando”. 

     Nossa convicção interpretativa foi fortalecida pela informação, obtida informalmente junto 

aos professores da Escola Pública, de que alguns deles também exercem a docência na Escola 

Particular. Logo, na Escola Particular, sua adesão se dá, provavelmente, a outro fluxo de 

significações. Ou seja, em sendo assim, sua adesão a um ou outro fluxo de significações se dá 

em função do espaço institucional em que se inserem e da trama relacional que ali é urdida. 

     O entendimento aqui expresso está de acordo com o que assinala Menin (2002), ao afirmar 

que há mentalidades completamente diferentes sobre educação nesses dois ambientes 

escolares. Esta autora explicita uma advertência extremamente oportuna e relevante: “penso 

que devemos estar atentos para esses dois códigos morais que podem estar acontecendo 

nesses dois espaços sociais tão diversos que são as escolas públicas e as particulares” (p. 99). 

     Neste ponto, torna-se fundamental que realizemos um ajuste interpretativo. A noção dos 

fluxos de significações emergiu enquanto tomávamos como base apenas o nível dos 

conhecimentos compartilhados (significados). Isto nos levou a concluir que os adolescentes 

significam os seus direitos a partir de sua imersão no fluxo de significações da autonomia. 

Entretanto, essa compreensão se mostrou falha quando passamos a considerar o nível dos 

conhecimentos singulares (sentidos). Nesse momento, percebemos que, durante todo o 

processo de concessão (dos pais) e conquista (dos adolescentes) dos direitos de liberdade, a 
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família exerce controle sobre o adolescente. O processo de concessão/conquista é a expressão 

disso. É um processo em que o fluxo da autonomia adquire o predomínio, gradualmente, em 

função da resistência e da cautela por parte da família.  

     Desse modo, entendemos que os adolescentes acessam os dois fluxos de significações, 

contando com a mediação da família. As exigências ou expectativas dos pais e a busca da 

conformidade (ou o inconformismo) que podemos notar nos casos estudados nas duas escolas 

permitem-nos perceber como, na dimensão intersubjetiva, diferentes arranjos ou 

configurações entrelaçam os fluxos do controle e da autonomia. Esses entrelaçamentos 

peculiares revelam tensões intergeracionais e mobilizam cada adolescente na construção do 

seu estilo subjetivo. 

     Neff e Helwig (2002) haviam percebido que os indivíduos não seguem uma orientação 

puramente cultural e que às vezes criticam ou rejeitam práticas existentes. Isso ocorreria, 

segundo os autores, porque os indivíduos levam em conta vários aspectos das situações, ao 

fazer julgamentos sobre direitos e autoridade. Do nosso ponto de vista, tradições e situação 

dialogam. Mas o que orienta o adolescente no julgamento de aspectos de uma situação 

específica que envolve os seus direitos é o seu estilo subjetivo.  

     Os adolescentes das duas escolas, juntamente com suas famílias, produzem uma solução 

conciliatória a partir dos dois fluxos de significações que circulam em seu contexto 

sociocultural. Nesta solução, impõe-se a promoção da autonomia e, assim, os direitos de 

liberdade ou direitos individuais são gradualmente priorizados. Para eles, os direitos à 

proteção continuam presentes, mas sua primazia parece ficar na infância. Se os adolescentes 

destacam um direito social, como o direito ao trabalho ou o direito ao lazer, por exemplo, é 

para utilizá-lo de modo instrumental, com o intuito de facilitar o incremento do gozo dos 

direitos de liberdade. 

     Os pais dos adolescentes parecem adotar uma orientação, na condução da liberação 

gradual dos seus filhos, condizente com a posição de Melton (2008), quando afirma que os 

direitos de autonomia e os direitos de proteção não mantêm entre si relação de mútua 

exclusão. Este autor defende o ponto de vista de que estes direitos são integrados no esforço 

de proteger a dignidade das crianças. Mas devemos assinalar que esta não parece ser uma 

opção tranquilamente aceita pelos adolescentes, pois o que é distintivo, para eles, nesse 

momento em que se empenham no distanciamento da infância, é justamente a ênfase nos 

direitos de liberdade. 
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8.2 O direito vivido 

 

     Fica claro que os adolescentes concebem os seus direitos com base em suas vivências 

cotidianas, e não a partir de uma apreensão conceitual. As noções de direitos são por eles 

ancoradas na concretude da vida e, por conseguinte, são constituídas por conceitos 

espontâneos; ou, melhor, as noções ganham expressão nas atividades e práticas sociais de que 

os adolescentes participam ou em relação às quais alimentam desejos; e, ao mesmo tempo, 

emergem nestas ou a partir destas situações. Morrow (1999) já havia notado que crianças e 

adolescentes não tendem a usar a linguagem dos direitos, mas, sim, a linguagem da 

participação. Antes disso, Melton (1980) apontara que a maioria das crianças mais velhas, 

com idade entre 13 e 14 anos, raramente raciocinava sobre os direitos em termos de princípios 

ou conceitos abstratos. 

     Os adolescentes da Escola Particular expressam o desejo de participar ativamente dos 

processos de tomada de decisão em suas respectivas famílias. Morrow (1999) identificou algo 

similar em suas investigações. Ou seja, os adolescentes querem exercitar mais plenamente o 

direito à convivência familiar. Simultaneamente, fica patente a atratividade exercida pelo 

mundo da rua e pela convivência com os pares, como Pratta e Santos (2007a) defendem. 

Quanto a querer participar das decisões familiares, isto implica também o direito político. 

Sendo assim, pensar que os jovens nada querem saber de política nos dias de hoje mostra-se, 

nesse caso, como uma compreensão duplamente equivocada. Mais do que saber, eles querem 

praticar, tanto no sentido estrito de votar, quanto no sentido amplo da participação social 

cotidiana. Talvez esta seja mesmo uma prática crucial para que a política e os direitos 

correlatos passem a fazer sentido para a vida do jovem.  

     Ao focalizar as atividades e práticas sociais das quais os adolescentes participam, podemos 

ver que as distinções conceituais ou as categorias dos direitos não encontram, na maioria das 

vezes, correspondentes vivenciais ponto a ponto. As configurações das atividades cotidianas 

são indicadoras de e comportam a convergência, às vezes, de dois ou mais direitos. Por 

exemplo, quando o adolescente se refere ao “direito de ir pra festa”, significa, 

simultaneamente, o direito de ir e vir, o direito à diversão e o direito à convivência 

comunitária. Mais do que isso, o que eles buscam significar são as implicações desses direitos 

em termos de promoção do descolamento da família, da liberdade de escolhas e de 

movimentos, da preferência pela convivência com os iguais e do poder transitar pelos espaços 
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públicos com desenvoltura. Os significados dos direitos apresentados pelos adolescentes são 

polissêmicos. 

     A interpretação dessa compreensão dos direitos apresentada pelos adolescentes nos 

convida a perceber a conceituação teórica dos direitos como algo necessário, mas incapaz de 

apreender, por si só, a dinamicidade e a complexidade das ações humanas no movimento das 

relações sociais. Dito de outra forma, essa compreensão nos conduz a vislumbrar os 

significados dos direitos entrelaçados a outros tantos significados vitais para o sujeito. 

     Assim, assinalamos que nosso interesse, neste estudo, esteve voltado não apenas para a 

compreensão de como os conhecimentos reificados sobre os direitos são compartilhados pelos 

adolescentes ou como cada adolescente os singulariza. Nosso propósito comportou uma 

abertura maior. A formulação das perguntas do questionário possibilitava a emergência tanto 

do conhecimento sensível quanto do conhecimento conceitual, tanto dos conhecimentos 

reificados quanto dos conhecimentos do senso comum. Não apenas apreensões conceituais, a 

exemplo da reprodução de definições e preceitos cristalizados no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Colocamo-nos receptivos, também, aos conhecimentos que pudessem trazer em 

si o sopro da vida, a consistência da vivência cotidiana. 

     Consequentemente, nosso foco abrange e prioriza três dimensões do fenômeno 

psicológico, passíveis de serem abordados como significados e sentidos: a cognição, a 

afetividade e as relações psicossociais. Estas três dimensões aparecem de modo mais 

cristalino quando focalizamos os sentidos que os adolescentes atribuem aos seus direitos.   

     O direito vivido possibilita, ao adolescente, a busca do futuro, que é a conquista de novos 

espaços e tempos, a superação de um presente insistente, que se pretende seja passado, e cujo 

símbolo (des)aconchegante é a casa da família. Dessa casa o adolescente quer cada vez mais 

tempos de distância, bandeando-se para seus pares, sem, entretanto, perder de vista o porto 

seguro que são os laços afetivos que o unem aos seus familiares. A família é a rede protetora 

que o acolhe. 

     A categoria “direito vivido” é usada, também, neste trabalho, para significar que os direitos 

são naturalizados de modo tal que, frequentemente, escapam a uma apreensão mais consciente 

e crítica ou a uma reflexão baseada em princípios, como pretenderam alguns estudiosos do 

assunto em décadas anteriores, conforme Helwig e Turiel (2002). Os direitos são 

naturalizados por sua imersão nas vivências cotidianas. Por conseguinte, podemos afirmar que 

a noção de direito vivido nos permite compreender e expressar a ideia de que a produção de 

significados e de sentidos dos direitos, entre os adolescentes, tem como base suas condições 
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concretas de existência. Essa produção é, portanto, socialmente situada e historicamente 

datada. 

     Em algumas pesquisas sumarizadas no Capítulo 4 (Helwig & Turiel, 2002; Neff & Helwig, 

2002), crianças, adolescentes e adultos foram postos diante de situações hipotéticas e 

convidados a realizar escolhas e apontar alternativas de sua preferência; ou, então, foram 

solicitados a definir e justificar direitos. Estas estratégias requerem a configuração de pontos 

de vista relativos a direitos específicos ou a questões a eles concernentes. Além disso, exigem 

uma reflexão em níveis mais elevados de abstração, ou seja, exigem um distanciamento entre 

a elaboração cognitiva e as possíveis situações conhecidas ou vividas. Em nossa pesquisa, 

deixamos os adolescentes à vontade para pensar sobre seus direitos. Indicamos-lhes tão 

somente instâncias temporais: passado, presente e futuro.  

     Não é surpreendente, portanto, a observação de Helwig e Turiel (2002) de que modos 

diferentes de interpelar crianças e adolescentes sobre os seus valores morais e direitos têm 

produzido achados diversos que, às vezes, conduzem os pesquisadores a um entendimento 

equivocado da visão dos participantes das pesquisas. Na presente pesquisa, não perguntamos 

aos adolescentes sobre direitos específicos, mas, sim, sobre a especificidade dos direitos no 

reconhecimento da experiência da adolescência. Eles foram solicitados a dizer livremente 

sobre os direitos que passaram a ter e sobre aqueles que esperam ter. Ou seja, perguntamos, 

suscitando respostas abrangentes, sobre os direitos que diferenciam a adolescência da infância 

e da idade adulta. Assim, eles não foram instados a definir, conceituar e, então, manterem-se 

apenas em um plano mais esquematicamente racional. Por conseguinte, supomos que se 

sentiram à vontade para mergulhar nas situações cotidianas e dizer sobre como vivem seus 

direitos. Logo, fica claro que os direitos vividos por eles aparecem entrelaçados a outros 

valores e a outros aspectos pessoais e sociais de suas vivências.  

     Isso não significa, necessariamente, que esses adolescentes não estejam aptos a pensar em 

termos mais abstratos, com base em princípios, até mesmo porque os termos liberdade e 

independência são recorrentes em suas expressões. Significa apenas que não foram 

direcionados para isso e que são os direitos vividos que se impõem, em suas expressões, 

porque são orientadores parciais de suas vivências e carregados de sentidos para suas vidas. 

Os direitos vividos são plenos de memórias e de emoções.  

     Ademais, a experiência sensível não pode continuar sendo considerada um não saber ou 

um conhecimento passível de desqualificação diante do conhecimento abstrato – ou 

exclusivamente intelectivo – como aprendemos ao longo da modernidade. Duarte Jr. (2006) 
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afirma, acertadamente, que “o vivido, o experienciado, o sentido, é aquilo que se apresenta 

para ser pensado; e sempre e com muito mais força durante a infância e a adolescência, 

quando ainda não se acha arraigado em nós esse compulsivo vício da abstração desencarnada” 

(p. 190). Afinal, entendemos com Bruner (1997) que uma psicologia que elege os significados 

como cerne dos seus interesses busca interpretar os atos de interpretação dos seres humanos, 

quando estes interpretam seus mundos e suas vidas nesses mundos. 

     Assim, podemos compreender, também, a opção dos adolescentes por priorizar os direitos 

de liberdade e os direitos políticos, em detrimento dos direitos sociais mais voltados à 

proteção, quando deixados livres para expressar suas concepções sobre os direitos. Não 

significa que os direitos à saúde e à segurança, por exemplo, não fazem sentido para eles. 

Significa somente que os direitos de liberdade se entrelaçam mais enfaticamente às suas 

motivações e aos contextos sociais em que se movem. Os direitos de liberdade fazem mais 

sentido para eles.  

     Cabe salientar que os adolescentes priorizam os direitos de liberdade independentemente 

de sua posição socioeconômica. Este achado difere daquele apresentado por Sherrod (2008), 

para quem os adolescentes em desvantagem social viam os direitos de liberdade como sendo 

menos importantes do que cuidados e proteção. A preferência por direitos individuais e por 

autonomia entre os adolescentes aparece também nos estudos de Rizzini et al. (2007) e 

Molinari (2001).  Mas é preciso deixar claro, então, que, no presente estudo, não se trata 

somente de opção dos adolescentes. Para eles, são estes direitos que diferenciam a 

adolescência da infância. 

     Ao eleger os direitos de liberdade ou direitos individuais como distintivos da adolescência 

em relação à infância, os adolescentes realçam tanto sua preferência pelo exercício da 

autonomia quanto sua inclinação hedonista. Kehl (2004) já assinalava a emergência de uma 

cultura adolescente fortemente marcada pela busca do prazer e da liberdade. Entretanto, é 

igualmente inegável que a perspectiva da assunção de responsabilidades soa, na expressão 

deles, como signo de incursão vitoriosa ao mundo adulto, desde que integrada aos seus 

protagonismos. 

     Os direitos vividos tornam-se salientes desde a tenra infância, conforme podemos perceber 

no leque de pesquisas sumarizadas (Capítulo 4). Provavelmente, mantêm-se assim colados à 

concretude das experiências cotidianas, no curso da vida da pessoa, a menos que ela se torne 

comprometida ideologicamente com algum movimento social, algum partido político ou outro 

tipo de organização que requeira incessante esforço intelectual na direção da racionalização 
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dos direitos. A ideia de direito vivido nos permite pensar que raramente nos damos conta, no 

dia a dia, de que estamos exercitando direitos. É possível que essa tomada de consciência 

ocorra de forma vívida em situações extremas, quando, por exemplo, uma sociedade é 

submetida a um estado de exceção em que os direitos individuais são suspensos. Isso é mais 

verdadeiro em uma democracia, evidentemente. 

              

8.3 Estilo subjetivo 

 

     Ao propor o conceito de singularização, no Capítulo 5, esboçamos a compreensão de que 

os conteúdos sociais são tornados individuais no momento mesmo em que o sujeito participa 

de sua (re)produção. Ao lidar com esses significados, o sujeito lhes confere versões próprias, 

singulares, com base em sua ação interpretativa. Essas versões singulares são configurações 

de sentidos. Agora, a partir das informações que obtivemos neste estudo, acrescentamos que 

essa ação interpretativa passa a constituir tendências relativas a temáticas específicas. 

     Essa compreensão é convergente com as noções apresentadas por Rogoff (1998) – 

apropriação como participação em atividade –, Pino (2005) – conversão como ressignificação 

– e Smolka (2000) – apropriação como atribuição de propriedade particular ao significado –, 

mas propõe avanços.  

     O processo de singularização se dá pela construção de sentidos. Mas, ao contrário do que 

supúnhamos, notamos que essa construção constitui tendências, que denominamos de estilo 

subjetivo. Temos tido a compreensão de que os sentidos são construções configurativas que 

comportam elevados graus de imprevisibilidade. Esta compreensão ainda é pertinente, mas, 

somente quando olhamos para configurações de sentidos isoladas. Pois, quando ampliamos o 

olhar para a totalidade das configurações de sentidos relacionadas a uma temática específica, 

como é o caso dos direitos dos adolescentes, já podemos perceber essa constituição da 

tendência. Sendo assim, podemos conceber o estilo subjetivo como o sentido dos sentidos. 

     O estilo subjetivo é a expressão de um sistema complexo de atribuição de sentidos e, ao 

mesmo tempo, a orientação dessa atribuição. Estamos, por conseguinte, construindo a noção 

de que o estilo subjetivo é temático e que temáticas diversas supõem a possibilidade de estilos 

subjetivos diversos, elaborados pelo mesmo sujeito. Parece razoável a suposição de que esses 

estilos podem comportar convergências e divergências, tensões e conflitos. Assim, 

conglomerados dinâmicos desses complexos sistemas de atribuição de sentidos compõem 
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possibilidades e limites para que alguém compreenda o sentido da própria existência de modo 

holístico. 

     Temo-nos habituado ao uso do termo estilo relacionando-o a modos de vida, modos de 

expressão e formas de atuação constitutivas de dinâmicas intersubjetivas e, até mesmo, 

institucionais. Bruner (1997), por exemplo, considera que a assunção de valores e de 

compromissos com estilos de vida são indissociáveis. Por sua vez, a articulação entre os 

estilos de vida assumidos em uma coletividade constitui uma cultura. Agora, apontamos algo 

similar no ordenamento da subjetividade individual. Podemos conceber o estilo subjetivo 

como um complexo sistema de configurações de sentidos, organizado a partir de motivações e 

intencionalidades ligadas a temáticas específicas no movimento histórico do sujeito. O estilo 

subjetivo é organizado por, e, ao mesmo tempo, organizador desse movimento. 

     Deste modo, compreendemos que o estilo subjetivo funciona como um prisma para o 

sujeito. Através dele, as similaridades caracterizadoras dos compartilhamentos cedem lugar às 

peculiaridades nas singularizações. Através dele, os significados que os adolescentes 

compartilham sobre os seus direitos ganham versões singulares, que orientam suas ações e sua 

compreensão do mundo e da própria vida. O estilo subjetivo diz respeito aos modos pelos 

quais os sentidos orientam o sujeito nas suas ações, configurando certa regularidade, ainda 

que esta comporte contradições e ambiguidades. O sujeito se orienta ativamente em busca de 

sentido para seu mundo e para sua vida.  

     Ao transformar os significados dos direitos e as concepções de adolescência, que são 

construídos e difundidos coletivamente, em constituintes de sua subjetividade, o adolescente 

configura modos singulares de perceber, de significar e de posicionar-se no mundo, inspirados 

em suas fontes sociais. Isto quer dizer que, com a criação do seu estilo subjetivo, nesse 

processo, o adolescente passa a se conduzir de forma seletiva diante dos significados dos 

direitos e das concepções de adolescência disponíveis em seu contexto sociocultural. O 

adolescente assume para si os conhecimentos que parecem fazer sentido para sua vida. Ou 

seja, assume os significados que mobilizam seus sentimentos e emoções, que lhe permitem 

uma leitura de sua história e de sua condição como ser vivente.   

 

8.4 Para finalizar 

 

     Em síntese, as informações que obtivemos ao longo deste estudo nos proporcionam uma 

compreensão dos conhecimentos que os adolescentes compartilham sobre os seus direitos, 
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bem como uma compreensão do modo que permite a cada um deles singularizar esses 

conhecimentos. A família afigura-se como a principal referência para a construção desses 

significados por parte dos adolescentes. É através da família que se estabelece o nexo entre os 

significados priorizados pelos adolescentes e seu contexto sociocultural. A família busca esses 

significados em fluxos de significações de ampla circulação em nossa cultura. Esses fluxos de 

significações representam tradições axiológicas diametralmente opostas. Cada família realiza 

arranjos peculiares na composição de um movimento em que o fluxo da autonomia ganha 

ascendência sobre o fluxo do controle, cuja orientação predomina na infância. Neste processo, 

ocorrem concessões graduais de direitos de liberdade, por parte dos pais, e, simultaneamente, 

conquistas, por parte do adolescente, desses mesmos direitos. 

     Em sua inteireza, os direitos individuais são produtos relacionais. Nessas negociações, a 

idade do adolescente tende a ser uma referência importante. A idade é tomada como 

indicadora de maturidade. Mas a avaliação da maturidade se completa com o julgamento da 

capacidade do adolescente assumir responsabilidade. Isto significa, ordinariamente, a 

capacidade do adolescente agir de acordo com as expectativas e com os valores dos seus pais, 

evitando, sobretudo, envolver-se em problemas no mundo da rua. 

     Por sua vez, cada adolescente cria versões singulares para os significados desses direitos à 

medida que os vivencia. Ao vivenciar esses direitos, o adolescente os articula à sua história, 

às suas emoções, necessidades e intenções. Essas articulações constituem complexas 

configurações de sentidos que, coordenadas como uma totalidade, passam a orientar suas 

novas vivências relativas à mesma temática. Nasce assim o estilo subjetivo, que é o modo 

pelo qual o sujeito transforma os significados em constituintes singulares de sua 

subjetividade. 

     Ao tomar para si os significados dos seus direitos, especialmente os de liberdade, o sujeito 

adolescente tece uma temporalidade que se desloca entre dois polos: entre um passado 

mínimo (a infância), marcado pela exiguidade desses direitos, e um futuro pródigo (a idade 

adulta), em que a utopia da independência resplandece exuberante, plena de direitos. Podemos 

perceber que, na escola, na família e entre os próprios adolescentes, há uma hegemônica 

concepção de adolescência como período preparatório para a vida produtiva ou vida adulta, 

conforme indicação de Castro (1999a). 

     A liberdade de expressão e a liberdade religiosa têm sido os direitos mais frequentemente 

focalizados nos estudos realizados em outros países. Convidados a abordar mais livremente os 

seus direitos, no presente estudo, os adolescentes destacaram vários direitos individuais ou 
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direitos de liberdade, além dos direitos políticos e dos direitos sociais, que são por eles 

também valorizados. Os direitos políticos, representados pelo exercício do voto, aparecem, 

para eles, como sinalizadores da proximidade da maioridade e, consequentemente, do 

ingresso formal no mundo adulto. O direito ao trabalho, representando os direitos sociais, 

significa o corolário da odisseia que os conduz à independência. A expectativa dos 

adolescentes acerca do direito ao trabalho aparece também nos estudos de Molinari (2001) e 

de Galvão et al. (2005). 

     Podemos ver como as estratégias socioculturais de construção da adolescência são 

produzidas em torno do processo de escolarização e do impedimento de acesso ao mundo do 

trabalho aos adolescentes. Imbricado a isso, desenvolve-se o processo negociado de 

construção dos direitos de liberdade. Esses processos contradizem qualquer pretensão de 

situar a adolescência como fenômeno natural. No máximo, nessa direção, o que há é a tomada 

da idade do adolescente, por seus familiares, como referência para atribuir-lhe 

responsabilidade e, concomitantemente, conceder-lhe o exercício da autonomia e a iniciação 

aos direitos individuais. 

     Ao longo desse intrincado jogo, há, como diz Becker (1994), os adolescentes que aderem 

mais aos valores familiares (como vimos nos Casos P1 e P2), os que aderem menos, os que 

contestam (como nos Casos A1 e A2) etc. De nossos resultados surge a indicação de que os 

adolescentes da Escola Particular aderem mais aos valores familiares do que os da Escola 

Pública. Porém, julgamos que os casos estudados são poucos para sustentar tal afirmação. A 

cautela nos recomenda deixar essa questão para futuras investigações. 

     Esse intrincado jogo a que nos referíamos no parágrafo anterior oferece muitos fatores ou 

situações para que os adolescentes vivenciem sofrimentos, alegrias e tensões nada naturais 

nem exclusivamente psicológicos. São vivências emocionais produzidas nas tramas 

relacionais, diferentemente do que supunham estudiosos antigos e também alguns 

contemporâneos.     

     A jornada descrita pelos adolescentes começa com o desenvolvimento e fortalecimento da 

autonomia, sendo esta, conforme Helwig e Turiel (2002), o fundamento dos direitos de 

liberdade. Sua destinação se completa com a independência. A liberdade de escolher se 

completa com o poder ter. Subjaz aí a lógica do consumo. 

     A promoção da autonomia é o que há de mais auspicioso no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, mas, talvez seja, também, o que mais provoca resistências, dificultando sua 

legitimação social. Por certo, este aspecto é o que mais tem sido negligenciado na elaboração 
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de políticas públicas voltadas para essas duas categorias sociais. A promoção da autonomia da 

criança e do adolescente supõe um amplo e consistente processo de conscientização que 

resulte em mudança de mentalidade e em convivência mais humanizada entre os indivíduos 

da espécie, independentemente das diferenças etárias.  

     Da práxis levada a termo, cotidianamente, no âmbito familiar, sobressaem dois 

ensinamentos dignos de nota para a dimensão das políticas públicas. O primeiro diz que é 

imprescindível que o planejamento e a execução de políticas públicas destinadas a crianças e 

adolescentes se transformem em palco de negociações, no qual esses atores tenham lugares 

garantidos e espaço social propício ao exercício autêntico de seus protagonismos. O segundo 

ensinamento diz que a lógica da promoção da autonomia de crianças e adolescentes deve 

superar a lógica da proteção, sem, entretanto, dissociá-las. 

     Até este ponto, no nível dos compartilhamentos, caracterizamos os direitos indicados pelos 

adolescentes de cada escola, bem como aqueles indicados por seus pais e por seus 

professores, a partir da compreensão dos significados que expressam a respeito. Identificamos 

as concepções de adolescência implícitas nos significados apresentados por esses 

adolescentes, por seus pais e por seus professores. Comparamos os compartilhamentos 

apresentados pelos adolescentes da Escola Pública com aqueles apresentados pelos 

adolescentes da Escola Particular. Caracterizamos os direitos dos adolescentes, a partir da 

compreensão dos significados expressos a respeito, e as concepções de adolescência aí 

implícitas, presentes nos livros de registro de queixas mais recentes do Conselho Tutelar e nos 

autos processuais do Juizado da Infância e da Juventude das duas últimas décadas. 

Comparamos os significados atribuídos aos direitos dos adolescentes pelos adolescentes de 

cada escola com aqueles apresentados por seus respectivos pais e professores e com aqueles 

presentes nos documentos do Juizado da Infância e da Juventude e do Conselho Tutelar. 

     Além disso, verificamos que os significados dos direitos dos adolescentes, presentes em 

diferentes grupos, instituições e espaços sociais do contexto sociocultural dos participantes do 

estudo mantêm entre si relações de similaridade ou de oposição. As categorias configurações 

de compartilhamentos, fluxos de significações e direito vivido emergiram daí e foram de 

grande valia para a compreensão do fenômeno em sua dimensão coletiva. Em estreita relação 

com isso, podemos reafirmar que significados diferenciados dos direitos dos adolescentes se 

entrelaçam a concepções diferenciadas de adolescência. No nível das singularizações, duas 

categorias foram fundamentais: sentidos e estilo subjetivo. Mais fundamental ainda foi a 

compreensão de como os dois níveis são mutuamente constitutivos. 
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     O estilo subjetivo, enquanto sentido dos sentidos, que emerge da coordenação de 

configurações complexas de sentidos, é construído na vivência dos direitos, por parte dos 

adolescentes. Por sua vez, a vivência dos direitos ocorre no espaço intersubjetivo constituído 

pelo adolescente e seus pares e, principalmente, pelo adolescente e seus familiares. No âmbito 

da família, este é um espaço de negociação, no qual o adolescente e seus pais conciliam 

diferentes fluxos de significações culturalmente disponíveis. Portanto, fica claro que o 

processo de singularização (isto é, a produção de sentidos orientada pelo estilo subjetivo) é 

indissociável da dinâmica relacional constitutiva do espaço intersubjetivo de negociação, bem 

como do contexto sociocultural mais amplo em que circulam os fluxos de significações e se 

impõem as tradições axiológicas. Podemos pensar que, ao mesmo tempo, essa práxis familiar 

tem repercutido, historicamente, nos modos pelos quais os fluxos de significações entram nos 

compartilhamentos de diferentes grupos e instituições. Essa rota histórica remete a meados do 

século passado, quando as pressões juvenis e os embates intergeracionais acabaram criando 

esses espaços de negociação familiares, conforme podemos perceber nos estudos de 

Nascimento (1999).    

     Por último, devemos expressar o entendimento de que nosso empreendimento 

investigativo não teve a pretensão de completar a resposta sobre como o social constitui a 

subjetividade individual. Pretendemos apenas mover uma pedra do quebra-cabeça nesse 

esforço aproximativo. Talvez, assim, tenhamos descoberto uma modesta pista a indicar novas 

possibilidades nessa direção.  

     A situação do desenvolvimento do adolescente, suas habilidades interpretativas, suas 

condições concretas de existência, as características da situação específica vivida no momento 

e o contexto sociocultural em que se encontra inserido são convergentes na composição de 

suas concepções sobre os direitos. Nessa orquestração, o regente atua com estilo. Seu estilo é 

psicológico, subjetivo. 
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