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Resumo: O objetivo deste trabalho é compreender como os sujeitos adolescentes inseridos na escola se
constituem como sujeitos sociais a partir da linguagem. Por meio de um grupo focal, coletaram-se dados
da fala e da escrita de adolescentes entre 13 e 17 anos, de uma escola pública do município de Francisco
Beltrão-PR. Nas falas e escritas, identificaram-se elementos constitutivos dos seus discursos, e
apontam-se aspectos que os caracterizam como sujeitos sociais. À luz das concepções de Bakhtin e
Vygotsky, conclui-se que, ao expressarem-se pela linguagem, os sujeitos adolescentes evidenciam
diversos aspectos socioculturais que os constituem como sujeitos produtores de cultura. A linguagem, ao
mesmo tempo em que se produz na interação social é produtora de sentidos para os sujeitos, pois faz
parte da constituição da consciência humana.
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LA ADOLESCENCIA Y LENGUAJE: LA CONSTITUCIÓN DE LOS SUJETOS ADOLESCENTES EN ÉL Y
POR EL LENGUAJE

Resumen: El objeto de este trabajo es comprender los sujetos adolescentes que estén en la escuela y se
constituye como sujetos sociales a partir del lenguaje. Se ha elegido un grupo focal y se ha recolectado las
informaciones del habla y de la escrita de los adolescentes entre 13 y 17 años de una escuela pública de la
ciudad de Francisco Beltrão – Provincia de Paraná. En la conversación y en la escrita se ha identificado
elementos constitutivos de sus discursos y se pone de relieve los aspectos que los caracterizan como
sujetos sociales. En Bakhtin y Vygotsk, se percibe que, al expresarse por el lenguaje, los sujetos
adolescentes evidencian diversos aspectos socioculturales que los constituyen como sujetos productores
de la cultura. En el lenguaje al mismo tiempo que se produce la interacción social es también, productor
de los sentidos para los sujetos, así que hace parte de la consciencia humana.

Palavras-clave: Adolescencia; Lenguaje; Sujeto.

Primeiras palavras

A linguagem, a partir da concepção de Bakhtin, é produto e produtora da interação dos sujeitos. Ao
pensarmos a sua relação com a Adolescência, podemos considerar que, ao ouvirmos o adolescente,
estamos lhe dando voz. Dar voz ao adolescente no contexto social em que vivemos é fundamental,
especialmente, quando visualizamos que os espaços educativos, como a escola e a família, estão com
sérias dificuldades de estabelecer um diálogo aberto. Os próprios adolescentes demonstram uma
dificuldade imensa de falar e de se fazerem ouvir no mesmo nível e da mesma maneira que a maioria dos
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adultos faz, pois demonstram maneiras próprias de se expressar, o que, de certa forma caracteriza uma
cultura da adolescência.

As motivações pessoais que nos levaram a discutir as relações entre Adolescência e linguagem estão
relacionadas à nossa experiência como professora de adolescentes. Tal experiência evidenciou que o
adolescente possui e quer muito falar sobre o que pensa, o que acredita, o que não acredita, o que
propõe, o que sonha, e tudo isso, de alguma forma, constitui-o como um sujeito social em constante
interação com o meio em que vive: através das redes sociais, dos grupos de amigos, da escola, da família,
da igreja.

Ao cursarmos a disciplina Formação de Professores, Linguagem e Ensino no Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu em Educação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e compreendermos a linguagem
verbal como própria da espécie humana e sua relação com a constituição do sujeito ao longo da história,
vislumbramos a possibilidade de compreendermos melhor como se dão as relações dos adolescentes como
sujeitos sociais por meio da linguagem, especialmente num espaço educativo.

Há quem diga que os adolescentes de hoje não possuem nada para oferecer, que são vazios, sem
perspectivas, sem objetivos, só curtem as tecnologias e só ouvem músicas que rolam na mídia. Tais
afirmações reforçam um estereótipo, o do adolescente problema, do “aborrescente”, e nos levaram aos
seguintes questionamentos: Que tal darmos voz a esse adolescente Como o adolescente se constitui como
sujeito social É possível compreendermos a relação do sujeito adolescente com a sociedade através da
linguagem

No intuito de responder essas perguntas, realizamos um grupo focal com adolescentes entre 13 e 17 anos
de idade em uma escola pública em Francisco Beltrão-PR. O grupo focal foi organizado a partir de alguns
questionamentos, como: Quem sou eu O que faço O que me caracteriza como pessoa (sujeito) no
contexto em que vivo Como nós, as pessoas e/ou vocês expressam aquilo que pensam Que “instrumentos”
utilizamos para dizer o que sentimos, o que desejamos, o que acreditamos O que vocês expressam
através da linguagem O que a linguagem (oral e escrita) é capaz de promover na vida de cada um de nós
A linguagem é capaz de caracterizar as pessoas Identificamos as pessoas pela língua (palavras,
expressões) que elas falam O lugar em que vivemos (contexto) define aquilo que somos

Diante desses questionamentos e da compreensão de que a linguagem é produto da interação social e que
os sujeitos são produzidos na e pela linguagem, nossa problemática reside na seguinte questão: Em que
medida é possível afirmar que os sujeitos adolescentes inseridos na escola se constituem como sujeitos
sociais a partir da linguagem

Os principais objetivos que orientaram este trabalho foram: compreender como os sujeitos adolescentes
inseridos na escola se constituem como sujeitos sociais a partir da linguagem, identificar elementos
constitutivos dos discursos através da fala e da escrita dos adolescentes e apontar aspectos que
caracterizem adolescentes como sujeitos sociais através dos seus discursos.

O texto está organizado em duas seções: inicialmente, apresentamos uma discussão com definição e
conceitos acerca da Adolescência. Em seguida, desenvolvemos as relações entre Adolescência e
Linguagem com base nos dados da pesquisa realizada na escola e orientamos nossa discussão pelas
concepções de linguagem como produto ou processo da interação social e de sujeito que se constrói a
partir das relações sociais que estabelece. Por fim, apresentamos algumas considerações teórico-práticas
que este estudo proporcionou, considerando a problemática levantada, os objetivos propostos e as
justificativas incialmente abordadas.

Adolescência: definições e conceitos

Ao analisar a Adolescência, é preciso considerar que cada adolescente, como cada ser humano, é único e
possui sua história de vida particular. No entanto, aos profissionais que trabalham com adolescentes,
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cabem o conhecimento e a identificação de processos, situações e características que são comuns e
tendem a repetir-se. A Adolescência pode ser entendida a partir da visão de diferentes correntes teóricas
conforme apresentamos a seguir. Comecemos nosso exercício de conceituação pela busca do sentido
etimológico da palavra.

“Adolescere”, termo latino que significa crescer, transmutado em “adolescência”,
denomina a etapa de radicais mudanças da passagem de um
Ser-corpo-sexuado-criança para um Ser-corpo-sexuado-adulto no mundo. Tempo
mágico, de profundas descobertas, da consciência expandida pelas infinitas
possibilidades aparentes. [...] É tempo de indefinição, de reelaboração de seu
universo existencial, das mais fantásticas mudanças corporais na chamada
puberdade, da busca do autoconhecimento, de seus espaços interiores, como Ser
encarnado no mundo, e dos espaços exteriores, junto aos outros
Seres-corpos-sexuados no mundo (MELO, 2004, p. 116).

Historicamente, a concepção de Adolescência esteve atrelada às diferenças de classes sociais e às
transformações biológicas do organismo. O conceito de Adolescência como um período mais complexo do
que a infância é próprio da sociedade moderna industrial, não aparece antes do final do século XVIII e não
se difunde antes do século XX (ARIÈS, 1978). O conceito de Adolescência é algo extremamente novo na
história da humanidade, o que significa considerar, por exemplo, que na Grécia Antiga, não havia o termo
Adolescência, ou seja, não havia tal denominação para o sujeito adolescente conforme a utilizamos hoje.
Conforme César (1998), a Adolescência, enquanto objeto de estudo, surge juntamente com a afirmação
de determinados saberes.

A “adolescência”, enquanto ‘objeto’ do discurso científico, nasceu dentro de um contexto
teórico e de uma época histórica específicos, e somente poderia ter nascido então. Ela foi
um resultado tardio, tanto da consolidação da biologia e da medicina como saberes
verdadeiros sobre todas as naturezas, principalmente sobre a ‘natureza humana’, quanto
da implantação das políticas de higiene, que lhes são precedentes, sendo ainda um
resultado simultâneo da ampliação da educação secundária (CÉSAR, 1998, p. 10, grifos
da autora)[2].

A Adolescência pode ser compreendida como período e, ainda, como uma importante fase da vida
humana, permeada por conflitos de ordem emocional, afetiva e social. O que não significa dizer que se
manifesta apenas numa determinada faixa etária, mas que representa uma construção
histórico-sócio-cultural. “[...] Assim, devemos em parte considerar a adolescência como um fenômeno
específico dentro de toda a história do desenvolvimento do ser humano, e, por outro lado, estudar a sua
expressão circunstancial de caráter geográfico e temporal histórico-social” (ABERASTURY; KNOBEL, 1981,
p. 24-25).

Do ponto de vista biológico, a entrada na Adolescência é caracterizada pelo desenvolvimento do corpo e da
capacidade reprodutiva, também denominada como puberdade. Conforme a Organização Mundial de
Saúde (OMS), a Adolescência representa a faixa etária da pessoa humana entre 10 e 19 anos de idade. Do
ponto de vista jurídico, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) define em seu Art. 2º: “Considera-se
criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela
entre doze e dezoito anos de idade” (BRASIL, 2010, p. 7, grifos nossos).

A Adolescência representa, portanto, um momento de escolhas, de decisões, de adaptações, de renúncias,
de conquistas e de identificação de novas ferramentas emocionais para se relacionar com o mundo. Nesse
processo, a escola adquire um papel bastante importante principalmente no que se refere à função
educativa para com a Adolescência, já que os adolescentes passam grande parte do seu tempo na escola,
geralmente, um tempo maior do que em casa com os pais.
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A adolescência é, com certeza, uma das etapas da vida dos alunos em que a
necessidade de educação, entendida como serviço ao desenvolvimento global da
pessoa, mais se faz sentir. A escola é hoje um lugar privilegiado de vivência da
adolescência. É o espaço físico, social, humano e, porque não dizer, também
ideológico – visto ser a escola o lugar das idéias por excelência, o lugar da sua
transmissão, do seu debate, da sua assimilação ou rejeição – em que a
adolescência acontece, durante muitas horas de quase todos os dias, em
inúmeros casos até aos 17 ou 18 anos de idade (GUIMARÃES; SOBRAL;
MENEZES, 2007, p. 85).

No cotidiano, os adolescentes costumam ser denominados de “aborrescentes”, por suas características
físicas, atitudes, linguagem verbal e corporal. A adoção desse estereótipo “aborrescente” representa a não
compreensão de um sujeito que deixou de ser criança e, aos poucos, tornar-se-á adulto. O próprio
adolescente tem dificuldades em aceitar e compreender todas as transformações pelas quais passa:
renúncia à vida infantil e demandas da vida adolescente que não representam efetivamente a conquista do
mundo adulto, o que não é simples, nem fácil para ele.

As dificuldades vão mais além, conforme aponta Fischer (1996), os meios de comunicação, tomam a
Adolescência não somente como “um novo alvo”, mas também como também como “um ponto de
chegada” para as outras gerações. A mídia é responsável por veicular inúmeros discursos sobre a
Adolescência que, por sua vez, caracterizam modos de ser adolescente.

[...] o modo de ser adolescente, visível na frescura do corpo que amadurece e em toda a
sua beleza de que é capaz, torna-se alvo dos discursos produzidos e veiculados no
cinema, na televisão, nas revistas e jornais, nos corredores de shopping centers ou nos
bares e pontos de festa, como “coisa em si desejável”- confirmando as palavras de Ariès
a respeito do século XX, em que se verifica a tendência de se chegar rapidamente a uma
idade, a adolescência, na qual “precisamos” permanecer o maior tempo possível
(FISCHER, 1996, p. 26).

Até o momento, visualizamos diferentes concepções e discursos que pretendem caracterizar o sujeito
adolescente, porém adotamos, para essa análise, a concepção com base em Lev Semenovich Vygotsky e
Mikhail Bakhtin de que os sujeitos se produzem a partir das relações que estabelecem com o contexto
sociocultural em que estão inseridos. Mais especificamente, a partir do pressuposto de que a linguagem é
um processo de constituição de sujeitos. Assim, nossa problemática reside no seguinte questionamento:
Em que medida é possível afirmar que os sujeitos adolescentes inseridos na escola se constituem como
sujeitos sociais a partir da linguagem

Adolescência e linguagem: interação, expressão e dialogismo

A linguagem faz parte do nosso cotidiano, desde o nascimento, e se perpetua ao longo da nossa vida. No
início, a mãe fala com o bebê ainda no seu ventre; depois do seu nascimento, as trocas verbais
continuam, embora, muitas vezes, ela mesma responda as perguntas que dirige ao filho: Está com fome
Você quer mamar Agora, vamos dar banho no nenê. Aos poucos, a criança vai incorporando aspectos
fundamentais da cultura. Ela aprende nesse processo de interação social, apropria-se de instrumentos, de
dizeres, de fazeres, de modos de agir culturalmente produzidos pela sociedade.

Segundo Vygotsky (1991), o desenvolvimento caminha do social para o individual, pois, quando a criança
nasce já existe uma cultura historicamente produzida e, através da interação com o meio ela se apropria
daquilo que o seu grupo social possui. Compreende que desenvolvimento e aprendizagem estão
inter-relacionados, ou seja, a criança precisa aprender para se desenvolver.

A base filosófica da interpretação de Vygotsky, assim como a de Bakhtin, está alicerçada nos postulados
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do marxismo histórico-dialético que concebe o homem como produto das relações sociais, ou ainda, é
através das relações sociais que o homem se constrói como sujeito.

A concepção de linguagem que orienta nosso estudo é a proposta por Bakhtin. É importante ressaltar que,
para compreender a linguagem, o autor procura não isolar o objeto da sua filosofia da linguagem, pois a
entende como um sistema extremamente complexo de análise. Contrapondo-se às explicações idealistas
subjetivistas e objetivistas abstratas, destaca suas bases para superação de tais modelos, afirmando:

A linguagem, como objeto específico, ainda não a teremos encontrado. E contudo, já
lançamos mão de três esferas da realidade: física, fisiológica e psicológica, do que
resultou, até que de modo satisfatório, um conjunto complexo de numerosos elementos.
Mas este complexo é privado de alma, seus diferentes elementos estão alinhados ao
invés de estarem unidos por um conjunto de regras internas que lhe atribuiria vida e
faria dele justamente um fato linguístico (BAKTHIN, 2006, p. 69).

A linguagem, na concepção do autor, só poderá ser entendida na sua interação social, na sua relação com
as condições sociais em que se dá a relação entre um locutor e seu interlocutor. A linguagem, portanto, é
produto e produtora dos sujeitos inseridos socialmente.

Para a realização da pesquisa, optamos por desenvolver um trabalho que priorizasse a interação verbal
entre nós e os adolescentes e entre os próprios adolescentes. Compreendemos, com base nos postulados
de Bakhtin (2006, p. 125), a interação verbal como um “fenômeno social” que representa “a verdadeira
substância da língua” e “o diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão uma das
formas, é verdade que das mais importantes, da interação verbal [...]”

Dessa forma, dar voz aos adolescentes significou, durante o trabalho de pesquisa, colocá-los em constante
processo de interação verbal, pela fala e pela escrita, permitindo o diálogo aberto, a troca, o
conhecimento, o encontro das enunciações. Mas o que significa enunciação

[...] é o produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados e, mesmo que
não haja um interlocutor real, este pode ser substituído pelo representante médio do
grupo social ao qual pertence o locutor. A palavra dirige-se a um interlocutor: ela é
função da pessoa desse interlocutor: variará se se tratar de uma pessoa do mesmo
grupo social ou não, se esta for inferior ou superior na hierarquia social, se estiver ligada
ao locutor por laços sociais mais ou menos estreitos (pai, mãe, marido, etc.) (BAKHTIN,
2006, p.114, grifos do autor).

Dessa maneira, as conversas e as escritas contaram com a participação de locutores e interlocutores que,
ora éramos nós, ora eram os adolescentes, e, em algumas situações, era o outro que não estava presente.
A enunciação sempre é resultado de uma interação com o outro, falamos, dirigimo-nos, escrevemos para
alguém, mesmo que esse alguém não esteja presente fisicamente, mas ele tem uma função, que pode ser
restritiva quanto potencializadora do que expressamos.

Inicialmente, identificamos através da fala e da escrita dos adolescentes aspectos que podem confirmar a
concepção de que os adolescentes inseridos na escola se produzem como sujeitos sociais a partir do meio
em que vivem. Quando perguntados sobre o que os caracteriza, apontam: ser mais ou menos inteligente,
ser alto, ser baixo, ser magro, ser gordo, ser descontraído, ser quieto, gostar de rock, gostar de pancadão
(dance), ter um estilo diferenciado (vestimenta). Nas concepções dos adolescentes, então, ficam claros
aspectos que os diferenciam ou aproximam dos demais. Quando um se manifesta, os demais concordam,
e aqueles que não concordam apontam outros posicionamentos. Ou seja, eu me caracterizo por ser
descontraído, já o outro por ser quieto ou por não fazer bagunça.

É possível afirmar que as falas são carregadas de significados, de vivências, de aprendizados que
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correspondem a elementos da cultura humana, ou seja, o gosto, o interesse, o fato de se sentir mal por
ser gordo ou por ser magro, ou por ser alto, está impregnado pelos valores sociais e culturais difundidos
socialmente que comumente estabelecessem padrões de beleza e modos de ser como ideais.

A fala e a escrita expressam formas e maneiras de ser que, para os adolescentes, são fundamentais na
sua relação com os outros, na relação consigo mesmo, na construção da sua subjetividade e no lugar que
ocupam no mundo. A fala da adolescente a seguir expressa isso: Eu discordo um pouco das coisas, por
exemplo, se uma pessoa fala assim, eu digo, não é assim. Eu não aceito muito as coisas. Daí falam que eu
critico demais [...], daí me veem como uma pessoa chata por criticar demais, mas eu não sei, eu não acho
isso.

Ao serem perguntados como se expressam, é consenso entre os adolescentes de que a fala e a escrita são
formas de linguagem muito utilizadas, ou seja, eles apresentam aspectos importantes através da fala e da
escrita que os caracterizam como sujeitos no contexto em que vivem. Qual contexto Um contexto
permeado por tecnologias, pela iniciação no mundo do trabalho e pelas demandas do estudo e de
formação.

As tecnologias permeiam as relações entre os adolescentes, pois cerca de 90% afirmam fazer uso de redes
sociais (FacebookTM, TwitterTM, InstagramTM) para expressar aquilo que pensam e acreditam, aquilo de
que gostam ou não gostam. Além disso, as redes sociais configuram um espaço de interação diferente
daquele realizado, por exemplo, na escola, mas que possibilitam o contato e conexão constante entre os
sujeitos, mesmo que a distância.

O trabalho já faz parte do cotidiano adolescente, embora nenhum deles possua trabalho assalariado.
Alguns apontam que, quando não estão na escola, ajudam os pais em casa, com os afazeres domésticos,
embora nem sempre sejam reconhecidos da forma como gostariam: Eu ajudo minha mãe com os serviços
de casa, mas ela sempre acha que não está bom!

A necessidade de ter dinheiro é destacada como fundamental e como sinônimo de independência e
autonomia. Nesse sentido, o trabalho é visto como uma obrigação social Se eu não trabalhar, eu sou
vagabundo e demonstram a contradição em que se veem inseridos, de um lado a necessidade do trabalho
e de outro a dos estudos. Seus discursos circulam entre a vontade de ter seu próprio dinheiro devido às
demandas financeiras da família e à obrigatoriedade de estar na escola. As falas revelam uma certa
instabilidade ante às exigências sociais e às reais possibilidades da condição de adolescentes diante delas.
É um momento de querer e/ou não poder assumir responsabilidades, conquistar autonomia, realizar algo
que seja valorizado e reconhecido socialmente pelos pais, pela família, pelos amigos e pela sociedade
como um todo.

Consideram que há uma maneira própria de falar dos adolescentes: a gíria. A grande maioria diz utilizar
gírias e afirma que essa variedade vocabular identifica e caracteriza o mundo adolescente, de forma mais
ou menos intensa, dependendo de sua utilização. Por outro lado, apontam que a gíria também é vista de
forma preconceituosa. Um dos adolescentes relata que o tio lhe deu um tapa na boca quando ele se dirigiu
com a expressão: Quê é isso cara e, ao mesmo tempo, conta que o tio costuma utilizar algumas gírias e,
após lhe dar o tapa, afirmou: Não fala mais isso mano!

A interação e o diálogo permitiu que os adolescentes falassem e escrevessem, alguns mais, outros menos.
A expressão é fundamental para a interação entre os sujeitos, pois nenhum discurso opera sozinho,
sempre está carregado de significado do outro, considera o que os outros pensam e suas expressões. A
maneira como os adolescentes se anunciam não é pura e simplesmente um ato de expressão isolado, se
entendermos que à medida que nos expressamos, provocamos uma mudança na atividade mental interna,
caracterizando uma ação reversiva. “Pode-se dizer que não é tanto a expressão que se adapta ao nosso
mundo interior, mas o nosso mundo interior que se adapta às possibilidades de nossa expressão, aos seus
caminhos e as suas orientações possíveis” (BAKHTIN, 2002, 118, grifos do autor). Ou seja, a expressão
oral e escrita lhes é constitutiva e uma forma de eles se fazerem compreender como sujeitos.
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Aos poucos, os adolescentes revelam a necessidade de expressarem-se, de falar o que pensam, e o
diálogo leva a afirmações significativas acerca das suas visões sobre aspectos da escola:

A:_A gente deveria receber um salário para estudar. Estudar é mais que um trabalho. A escola é que nem
cadeia. Tem fila pra tudo. Tem que levantar a mão para falar. Tem que tá sempre de uniforme [...] a escola
é uma cadeia.

B:_Eu que estudo no colégio “M” e não preciso entrar de uniforme.

A:_Minha mãe não me deixa ir pra aula sem uniforme, aquele uniforme feio, ruim de usar...

Enquanto ele fala, os outros conversam entre si:

(Não identificados):_No meu colégio não precisa usar. _No seu precisa _Não, no meu também não precisa.

B:_E eles não deixam entrar sem uniforme

A:_Até entra, mas tem que falar com a diretoria.

B:_Nós lá no “M” entramos e não dá nada.

C:_Lá no “T” também ficavam duas, três assim ó, só olhando a gente entrar.

D:_Quando minha mãe quer que eu vá na escola, mas eu não quero ir, tipo eu vou sem a camisa da escola
[...] e aí quando chego lá na frente assim, as mulheres que ficam lá na frente, falam assim que tem que
esperar ali até chegar a diretora para conversar. Daí eu falo: ah então eu vou voltar pra casa. Aí eu falo pra
mãe: Olha não me deixaram entrar porque eu tava sem camisa...

A palavra proferida representa um lugar que se ocupa na sociedade. O lugar desse sujeito adolescente é o
lugar daquele que experiencia a situação de uma escola que trabalha com determinados padrões de
disciplina, que condicionam o sujeito. Não significa que a disciplina não seja importante, mas é necessário
pensarmos qual disciplina e o que essa disciplina representa para os sujeitos que estão a ela
condicionados. Não pretendemos tratar esse aspecto com toda a profundidade que ele merece, porque não
é o foco dessa discussão, porém, esta é uma questão importante a ser pensada.

Para Bakhtin (2006), o entendimento diante de uma determinada situação, como por exemplo, a fome
está relacionada à ideologia que embasa a visão de cada sujeito. O autor defende a concepção de uma
ideologia do cotidiano que embasa as nossas ações.

Chamaremos a totalidade da atividade mental centrada sobre a vida cotidiana, assim
como a expressão que a ela se liga, ideologia do cotidiano, para distingui-la dos sistemas
ideológicos constituídos, tais como a arte, a moral, o direito, etc. A ideologia do cotidiano
constitui o domínio da palavra interior e exterior desordenada e não fixada num sistema,
que acompanha cada um dos nossos atos ou gestos e cada um dos nossos estados de
consciência (BAKHTIN, 2006, p.121, grifos do autor).

O homem acumula no seu cérebro todo um conjunto de reflexos e interpretações da realidade, ou seja,
uma ideologia que expressa através de palavras no espaço de contradição da realidade social em que está
inserido. A tomada de consciência diante das situações está articulada ao sentido que temos enraizado em
nós mesmos e que incorporamos socialmente. No entanto, a consciência não existe por si só, não possui
função ou significação alguma, pois representa uma ideologia e está dissociada da expressão social.

Fora de sua objetivação, de sua realização num material determinado (o gesto, a
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palavra, o grito), a consciência é uma ficção. Não é senão uma construção ideológica
incorreta, criada sem considerar os dados concretos da expressão social. Mas, enquanto
expressão material estruturada (através da palavra, do signo, do desenho, da pintura, do
som musical, etc.), a consciência constitui um fato objetivo e uma força social imensa
(BAKHTIN, 2006, p. 120, grifos do autor).

A consciência objetivada (em linguagem), formada a partir de uma situação real, de uma expressão social
estruturada (em linguagem) possui importância, objetividade e função social. A partir desse pressuposto a
consciência toma forma e contribui para a mudança, uma vez que ela não está dissociada do ser humano,
pois “[...] não se situa acima do ser e não pode determinar a sua constituição, uma vez que ela é, ela
mesma, uma parte do ser, uma das suas forças; e é por isso que a consciência tem uma existência real e
representa um papel na arena do ser” (BAKHTIN, 2006, p.120).

É nesse ínterim que tem espaço a relação entre linguagem e educação, ou entre linguagem e escola.
Pensar a escola a partir do pressuposto de linguagem bakhtiniana representa elevar o sujeito à tomada de
consciência e a participar ativamente do mundo em que vive. Para que essa tomada de consciência
aconteça, é fundamental que os sujeitos, neste caso, os sujeitos adolescentes, tenham espaço aberto para
o diálogo na escola. O diálogo promove a produção do conhecimento, pois sempre se dirige ao outro,
considera a compreensão do outro e espera uma atitude expressiva. Fiorin (2008), grande estudioso de
Bakhtin, destaca o papel do outro, do social, na constituição subjetiva, principalmente quando apresenta o
significado do diálogo e do dialogismo:

Todos os enunciados no processo de comunicação, independentemente de sua dimensão,
são dialógicos. Neles, existe uma dialogização interna da palavra, que é perpassada
sempre pela palavra do outro. É sempre e inevitavelmente também a palavra do outro.
Isso quer dizer que o enunciador, para constituir um discurso, leva em conta o discurso
de outrem, que está presente no seu. Por isso, todo discurso é inevitavelmente ocupado,
atravessado pelo discurso alheio. O dialogismo são as relações de sentido que se
estabelecem entre dois enunciados (FIORIN, 2008, p. 19).

É fundamental compreender que a própria atividade humana, a língua, é construída num espaço de
interação social. Ao estabelecer diálogos, as pessoas recuperam fatos, situações e acontecimentos
anteriores, ao mesmo tempo em que pensam e produzem novos sentidos, estabelecem novos projetos
para serem desenvolvidos futuramente.

Considerações finais

As relações entre linguagem e adolescência são fundamentais para a compreensão de como os
adolescentes se produzem sujeitos sociais. As expressões utilizadas por eles configuram uma cultura
singular, e é possível afirmar que, nesse momento de experiência-vida em que se encontram, embora
tenha seu discurso permeado pelas condições socioculturais, os adolescentes falam muito de si e
manifestam suas intenções, pois ainda não têm seu discurso, totalmente, moldado por uma lógica que
homogeneíza seus comportamentos, atitudes e ações; e é, quem sabe, o último momento da vida em que
o sujeito expressa de maneira explícita as contradições que vive, as demandas de ordem social, financeira
e afetiva, seus sonhos e descrenças diante do mundo.

A forma como se expressam, seus ideais e suas demandas caracterizam-nos como sujeitos em constante
processo de produção e construção de suas subjetividades, ou seja, da maneira como estabelecem
relações consigo mesmo e com os outros a sua volta. A constituição da linguagem é também a
constituição do pensamento, o que configura uma imagem de si, uma constituição do sujeito que não
desconsidera o contexto social em ele que vive.

Compreender as relações que o sujeito adolescente estabelece, o que produz a partir delas, como interage
com seus pares é fundamental para entendermos um pouco melhor o universo da Adolescência. Além
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disso, é mister refletir se a escola, da forma como está organizada, é capaz de ouvir e captar o que há de
melhor e de singular nesses adolescentes e se a escola os considera como sujeitos sociais produtores de
cultura.

A escola, ao trabalhar com a perspectiva de linguagem como produto e processo da interação social, pode
oferecer inúmeros subsídios para repensar a ação educativa impregnada de significados. Além disso,
possibilita a compreensão do próprio desenvolvimento do ser humano, das relações sociais que
estabelecem, da construção do pensamento e da linguagem. Ao considerarmos esses aspectos temos a
possibilidade de desenvolver um ensino de qualidade que considere os processos de interação social que o
indivíduo promove e necessita para desenvolver-se. Além disso, cabe ao professor, enquanto sujeito
mediador e dotado de conhecimento sobre a cultura, a compreensão da sua função e responsabilidade
para com o aluno em processo de aprendizagem e desenvolvimento.

A linguagem promove e é promovida pela interação e isso abre espaço para o entendimento da educação
como prática social, em que professores e alunos são seus principais agentes que refletem a cultura, suas
práticas, seus fazeres, suas relações, seus contextos sociais e, ao mesmo tempo, constituem-se como
sujeitos que constroem uma cultura própria.

Referências

ABERASTURY, Arminda; KNOBEL, Maurício. Adolescência normal. Trad. de Suzana Maria Garagoray
Ballve. Porto Alegre: Artmed, 1981.

BAKHTIN, Mikhail. (Volochinov). Marxismo e filosofia da linguagem. 12. ed. Trad. Michel Lahud. São
Paulo: Hucitec Annablume, 2006.

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990. Brasília:
SEEP, 2010.

CÉSAR, Maria Rita de Assis. A invenção da adolescência no discurso psicopedagógico. 1998. 133 p.
Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação – Universidade Estadual de Campinas –
UNICAMP, São Paulo, 1998.

FIORIN, José Luiz. Introdução ao pensamento de Bakhtin. São Paulo, SP: Ática, 2008.

FISCHER, Rosa Maria Bueno. Adolescência em discurso: mídia e produção de subjetividade. 1996. 297
p. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação – Universidade Federal do Rio Grande do Sul –
UFRGS, Porto Alegre, 1996.

GUIMARÃES, Mesquista; SOBRAL, Francisco Cruz; MENEZES, Isabel. Adolescência na escola: o desafio do
desenvolvimento integral. Um estudo sobre as opções pedagógicas e organizacionais de uma escola
kentenichiana. Revista Interacções. n. 5, 2007, p. 82-109. Disponível em:
http://www.eses.pt/interaccoes. Acesso em: 20/06/2011.

MELO, Sonia Maria Martins de. Corpos no espelho: a concepção da corporeidade em professoras.
Campinas, SP: Mercado de Letras, 2004.

VYGOTSKY, Lev Semenovich. A construção do pensamento e da linguagem. 2. ed. Trad. Paulo
Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

______. A formação social da mente. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

[1] Pedagoga, Mestranda do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná – UNIOESTE – Campus de Francisco Beltrão-PR. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa Educação, Crianças e Infâncias

Pág.9/10



– GPECI – UNIOESTE. Bolsista da Capes. E-mail: rosaneberte@gmail.com.
[2] Mantivemos o uso das aspas conforme realizado pela autora.

Pág.10/10


