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Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo geral investigar o processo de 

desenvolvimento da identidade social dos adolescentes da Escola Estadual de Ensino 

Médio Luiz Maria Ferraz - CIEP, no município de Bagé/RS. A partir da reflexão de 

como os jovens estão delineando um novo comportamento, frente aos novos aparatos 

tecnológicos que estão surgindo?  Desta forma, os objetivos específicos resumiram-se 

em verificar o desenvolvimento da construção da identidade social dos adolescentes e os 

fatores que contribuem neste desenvolvimento, ao escolher determinados 

posicionamentos frente à sociedade como (religião, profissão, grupos etc.), e analisar de 

que maneira os adolescentes se veem como sujeitos dentro da sociedade, identificando 

sua origem socioeconômica. As técnicas utilizadas como instrumento para coleta de 

dados foram questionários estruturados aplicados em quatro turmas, que fazem parte da 

escola mencionada acima. Os resultados desta pesquisa demonstraram que uma parcela 

dos adolescentes vem sofrendo grandes influências a partir da mídia, no processo de sua 

identificação social, apesar da família ser o primeiro núcleo de socialização, e esta 

possivelmente é responsável pela educação e os conceitos de valores. Nossos jovens, 

também, vêm adquirindo personalidades, maneiras de pensar, assim como, tomada de 

decisões, por influência das mídias sociais. Isso tudo pela consequência da globalização 

midiatizada, a qual proporciona um afrouxamento de identificações. 
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Abstract: The present research has as general objective to investigate the process of 

development of the social identity of the adolescents of the State High School Luiz 

Maria Ferraz - CIEP, in the city of Bagé / RS. From the reflection of how young people 

are outlining a new behavior, in face of the new technological devices that are 

emerging? In this way, the specific objectives were summed up in verifying the 

development of the construction of the social identity of adolescents and the factors that 

contribute to this development, when choosing certain positions towards society such as 

(religion, profession, groups, etc.), and analyzing what way adolescents see themselves 

as subjects within society, identifying their socioeconomic origin. The techniques used 

as an instrument for data collection were structured questionnaires applied in four 

classes, which are part of the school mentioned above. The results of this research 

demonstrated that a portion of the adolescents has been suffering great influences from 

the media, in the process of their social identification, despite the family being the first 

nucleus of socialization, and this possibly is responsible for education and the concepts 

of values. Our young people, too, have been acquiring personalities, ways of thinking, 

as well as decision-making, influenced by social media. This is all due to the 

consequence of mediatized globalization, which provides a loosening of identifications. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A fase da adolescência é um período em que se ampliam novos horizontes, os 

quais podem influenciar na construção da identidade da criança. Deste modo, a escolha 

do tema se deu, com abordagem na formação da identidade social na adolescência, 

afinal, é neste período que surgem os primeiros interesses dos adolescentes, e estes 

passam a desenvolver seu senso crítico. Neste também é despertada a atenção dos 

professores que, em sua maioria, tentam compreender melhor as transformações sociais 

e como elas estão ligadas à construção da identidade social de seus alunos.  

Para uma melhor compreensão e maiores resultados desenvolvemos esta 

pesquisa, trazendo vários posicionamentos teóricos como os de Erickson (1972), Hall 

(2001), Osório (1989), Outeiral (1994), Ronsini (2007), entre outros, visto que suas 

abordagens são fundamentais para o bom desenvolvimento e embasamento teórico, 

necessários para este estudo. 

Assim, através destes autores, é possível obter uma estrutura para melhor 

analisarmos a questão do desenvolvimento da identidade social dos adolescentes e os 

princípios que atribuem a esse processo. À vista disso, a presente pesquisa está 

relacionada ao fato de que o indivíduo não se constitui isoladamente, ele é um ser 

composto a partir de suas relações sociais, sendo, portanto, produto da sua história, 

construída por meio das realidades sociais vividas. 

 A identidade social, por sua vez, refere-se ao aspecto “nós”, derivado do 

autoconceito que fazemos, em que o “ser” pertence a um determinado grupo social e 

apresenta uma forma particular de representação coletiva, a qual serve de mediadora 

entre o indivíduo e o mundo social. Podemos dizer que as funções de identidade social 

enquadram a pessoa no seu ambiente comunitário, na comunicação das posições e no 

estabelecimento das relações com os outros. 

Percebe-se que a formação de grupos na adolescência apresenta funções 

primordiais para o desenvolvimento de seus membros, uma vez que o social está 

presente, tanto no início quanto no fim desta fase. Na concepção de Hall “a identidade 

torna-se uma celebração móvel, formada e transformada continuamente em relação às 

formas pelas quais somos representados ou interpretados nos sistemas culturais que nos 

rodeiam”. (HALL, 2001, p.13). 
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Para Erikson (1972), a construção da identidade é uma concepção de si mesmo, 

composta de valores, crenças e metas, com os quais o indivíduo está comprometido 

frente à sociedade. A partir disto, compreendemos que a adolescência deveria ser o 

período de equilíbrio entre a dependência da infância e as responsabilidades da vida 

adulta. 

Este autor afirma também, que a identidade é uma das principais tarefas da 

adolescência, pois sua teoria baseia-se em compreender e descrever o desenvolvimento 

do ser humano pela vida toda, observando as influências e os fatores sociais sobre os 

indivíduos. 

Ainda analisando a teoria de Erikson, sobre a questão adolescência na formação 

da sua identidade social, ele ressalta: “... só com a adolescência o indivíduo desenvolve 

os requisitos preliminares de crescimento fisiológico, amadurecimento mental e 

responsabilidade social, para enfrentar e atravessar a crise da identidade”. (ERIKSON, 

1972, p.90). 

Assim, o período da adolescência reflete-se em uma etapa peculiar, onde se 

inicia uma série de transformações e mudanças: físicas, hormonais, sociais, morais e 

estas provocam, muitas vezes, sentimentos de insegurança. Posto isso, entendemos que 

compreender os adolescentes, nesta perspectiva, significa buscar entender o 

reconhecimento e interpretação de suas novas ações, visando compreendê-los em suas 

possibilidades e interações sociais. 

Deste modo, a proposta dessa pesquisa teve como objetivo geral investigar como 

os estudantes da Escola CIEP, da cidade de Bagé/RS, constroem sua identidade social, 

frente às realidades em que a comunidade convive, diante de inúmeros problemas 

sociais encontrados. Estes adolescentes moram próximo à escola, localizada no bairro 

São Judas / Estrada do Perez, limítrofe dos seguintes bairros periféricos: Habitar Brasil, 

Prado Velho, Balança, Morgado Rosa, São Judas e São Judas Tadeu. 

No entanto, com vistas a possibilitar uma compreensão maior dos resultados 

deste trabalho, delimitamos a pesquisa com adolescentes, de faixa etária entre 13 e 15 

anos, seguindo uma abordagem qualitativa, descritiva e exploratória. Os dados 

coletados foram obtidos através de questionários, com a ideia central de analisar os 

aspectos relativos à família, aos grupos de amigos, a religião, entre outros que nos 

parecem mais significativos para atingir os objetivos desta pesquisa. 
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A busca por uma identidade única é um dos problemas que os jovens encaram, 

frequentemente, como um caminho para se estabelecerem como indivíduos. Nesta 

configuração, os jovens em fase de crescimento físico, emocional e adaptação 

psicossocial, tornam-se consumidores das imagens, das ideias, dos discursos 

propagados via mídia e incorporam destes, representações sociais que agregam ao seu 

cotidiano e se abarcam dessa intensa influência. 

A sociedade contemporânea encontra-se cercada pelos mais variados recursos 

tecnológicos, tais como: aparelhos de celular (smartphones), computadores, notebooks, 

tablets, caixas eletrônicos nos bancos, televisões e eletrodomésticos com Internet, entre 

outros. Os avanços e as invenções tecnológicas surgem com uma velocidade nunca vista 

em outros períodos.  

Temos acesso às inúmeras informações, das mais diversas fontes. Desta maneira, 

o que significa ser jovem, atualmente, frente às rápidas evoluções tecnológicas tão 

diversificadas que vivenciamos? Os usos do computador, dos aparelhos de celular, das 

televisões, entre outras coisas, encontram-se cada vez mais acessíveis a um grande 

número de jovens. Todavia, os adolescentes são uma das partes da sociedade, que está 

mais familiarizada com tais avanços tecnológicos, recentemente criados ou inventados, 

afinal, eles nascem inseridos nessa conjuntura, sendo considerados nativos digitais, 

diferente de seus pais e professores, que apresentam, inicialmente, certos receios e/ou 

dificuldades em adaptar-se ao novo, considerados migrantes digitais.  

A questão relevante é, como os jovens estão delineando um novo 

comportamento, frente aos novos aparatos tecnológicos que estão surgindo? E, 

apontando para o campo educacional, num tempo em que se multiplicam projetos e 

ações relacionados ao uso das chamadas "novas" tecnologias de comunicação e 

informação, como usar com os adolescentes as linguagens híbridas das diferentes 

mídias, bem como, de que maneira fazer com que a juventude "reinvente" o que lhes é 

oferecido, cotidianamente, pelos mais diversos meios de comunicação, levando-os a 

construírem eles mesmos suas próprias narrativas audiovisuais e identidades históricas?  

Entretanto, as novas tecnologias podem também contar a favor dos jovens de 

hoje. A despeito de todas as desigualdades e diferenças, a propagação veloz de certos 

símbolos e valores, pelos mais diversos locais e países, permite que grupos de jovens 

partilhem representações propagadas no mundo globalizado. Mas isto ainda não é tudo. 
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Nascidos a partir de meados da década de 90, a juventude atual vive um tempo, em que 

há um reconhecimento social da intensidade da mídia virtual e precisa ser “alfabetizada” 

midiaticamente, especialmente com relação às redes sociais.  

Como sabemos, nem sempre foi assim. Este é o foco de investigação deste 

artigo, o qual visa propor algumas discussões, de como essa juventude está lidando com 

as inquietações do mundo de hoje, onde a mídia possui papel fundamental de informar 

sobre essa realidade e ao mesmo tempo de formá-la, quando inventa necessidades, 

comportamentos e opiniões.  

No entanto, são inúmeros os personagens "inventados" pelos adolescentes, frente 

às mídias sociais, ou em melhor especificação as redes sociais. Figuras simbólicas, 

cujos interesses pautam-se na transformação de um mundo que se enreda, numa teia 

cada vez maior, mais inalcançável, mais frustrante e ao mesmo tempo, cada vez mais 

sedutora, de imagens e sons, informações, dados, possibilidades de ver, ouvir e saber de 

quase tudo. Uma cultura midiática, sem muita criticidade. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Os processos de desenvolvimento de identidade social dos adolescentes 

A partir de agora, com base nos conceitos de alguns autores, buscaremos melhor 

compreender neste tópico, como se dá o processo de desenvolvimento de identidade 

social dos adolescentes. 

Daremos início com uma afirmação de Osório (1989), a qual nos diz que a 

adolescência é uma etapa peculiar e evolutiva do ser humano. Nela culmina todo o 

processo maturativo e biopsicossocial do indivíduo. Portanto, não podemos estudar 

separadamente os aspectos, psicológicos, sociais e culturais, eles são indissociáveis, 

pois se referem a conjuntos de características que conferem o fenômeno da 

adolescência. 

Neste sentido, o autor coloca que além das características individuais dos 

adolescentes é preciso entender o selo social e cultural de cada um, ou seja, a fase da 

adolescência, antes era definida pela fase de transição, em que se prepara uma criança 

para a vida adulta e ao mesmo tempo, há um período de puberdade, em que os 

adolescentes passam por várias transformações físicas e psicológicas.  
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Atualmente, a adolescência é definida por elementos que evoluem e são 

influenciados pelas contingências socioculturais, portanto, é preciso compreender o real 

significado da transformação “criança” para “adulto”, significando que a adolescência 

seria uma atitude cultural. 

Ainda destacando a definição de Osório (1989), sobre adolescência, o autor 

relata que esta extrapola o interesse cognitivo, e é neste momento que ocorre a 

“separação” dos filhos, que na verdade seria um distanciamento em relação aos pais, na 

busca por novos laços afetivos e novas conquistas. 

No entanto, Outerail (1994) destaca o processo da adolescência em dois 

elementos básicos: o primeiro consiste em considerarmos as experiências existentes dos 

adolescentes, embora sendo incomuns, estas dependem dos aspectos psicológicos e 

sociais, de onde este vive; o segundo elemento define-se em compreendermos que a 

adolescência tem diferentes fases e características próprias. 

Ainda, com referências na abordagem de Outeiral (1994), podemos considerar o 

período da adolescência, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), definido 

por duas fases: a primeira, dos dez aos dezesseis e a segunda fase, dos dezesseis aos 

vinte anos de idade. A OMS destaca ainda este período em três etapas, definido como: 

adolescência inicial, média e final. 

A primeira, adolescência inicial (dos 10 (dez) aos 14 (quatorze) anos de idade) 

caracteriza-se pelas transformações corporais e alterações psíquicas, que são derivadas 

destes acontecimentos. Já a adolescência média (dos 14 (quatorze) aos 16 (dezesseis) ou 

17 (dezessete) anos de idade), é o período que consiste em questões centrais 

relacionadas à sexualidade, encerrando com a adolescência final (dos 16 (dezesseis) aos 

20 (vinte) anos) baseada em novos horizontes, novos vínculos e questões profissionais. 

Portanto, para Outeiral (1994), o adolescente é um fenômeno psicológico e 

social e a maneira de melhor compreendê-los é aproximar as diferentes peculiaridades, 

de acordo com o ambiente social, econômico e cultural em que estes se desenvolvem.  

O período da adolescência é marcado por vários fatores, sem dúvida um dos 

mais importantes é a tomada de decisões de um novo espaço no mundo, assim como, a 

entrada em uma nova realidade, que reproduz confusão de conceitos e perda de certas 

referências. 
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Estes aspectos levam os adolescentes a uma nova relação com os pais e com o 

mundo, é nesse momento em que os mesmos são inseridos na sociedade, em busca de 

uma adaptação independente, que implica em aprender a tomar decisões, enfrentar o 

futuro, perdendo a identidade de criança e buscando uma nova identidade. 

Todos estes aspectos levam os adolescentes a uma nova relação com os pais e 

com o mundo, é nesse momento que eles são inseridos na sociedade, em busca de uma 

adaptação independente, que implica em aprender a tomar decisões, enfrentar o futuro, 

perdendo a identidade de criança e buscando uma nova identidade. 

Para Erikson (1972), o senso de identidade é desenvolvido em todo o ciclo vital, 

onde cada indivíduo passa por uma série de períodos e desenvolvimentos distintos, 

havendo tarefas específicas para se enfrentar. No entanto, a tarefa central de cada 

período é o desenvolvimento de uma qualidade especifica do ego.  

Para este autor, dos 13 (treze) aos 18 (dezoito) anos, a qualidade do ego a ser 

desenvolvida é a identidade, tendo como principal tarefa adaptar o sentido do “eu” as 

mudanças físicas de puberdade, além de desenvolver uma identidade sexual madura, 

buscar novos valores e fazer uma escolha opcional.    

Em termos psicológicos, a formação da identidade emprega um reflexo de 

reflexão e observação simultâneas, um processo que ocorre em todos os 

níveis do funcionamento mental, pela qual o indivíduo se julga a si próprio à 

luz daquilo que percebe ser a maneira como os outros julgam, em 

comparação com eles próprios e com uma tipologia que é significativa pra 

eles; enquanto que ele julga a maneira como eles julgam, a luz do modo 

como se percebe a si próprio em comparação com os demais e com os tipos 

em que se tornaram importantes pra ele.  (ERIKSON, 1972, p.21). 

 

Todavia, para o autor, o processo de construção da identidade é pessoal e social, 

acontecendo de forma interativa, através de trocas entre o indivíduo e o mundo em que 

está inserido, ele também coloca que a identidade não deve ser vista como estática e 

imutável, como se fosse uma armadura para a personalidade, mas como algo em 

constante desenvolvimento. 

Desta forma, podemos destacar entre os aspectos importantes de definição de 

identidade o controle vital, ou seja, as fases ou períodos da vida que o indivíduo 

atravessa para adquirir a idade adulta, que são marcados por crises apresentadas em 

situações a serem resolvidas, diante de uma posição em relação aos demais, dentro da 

sociedade, ao escolher uma profissão, sua religião, área de atuação dentro da sociedade. 

Assim, o indivíduo estará definindo a sua identidade social.   
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Hall (2001, p.38) nos diz que “existe sempre algo imaginário ou fantástico sobre 

sua unidade, ela permanece sempre incompleta, está sempre em processo, sempre sendo 

formada”. O autor sugere, desta forma, que ao invés de falar em identidades acabadas, 

falemos em identificação e passemos a vê-la como um processo em andamento.  

Isso nos leva a pensar que o jovem vai desenvolvendo gradualmente as 

possibilidades de construção da sua identidade, sendo esta um processo de 

amadurecimento e interação das diferentes etapas pelas quais passam, como o 

desenvolvimento do “eu”, na integração diante da sociedade.  

Aberastury (1992) nos diz que a tendência que caracteriza essa etapa da 

“adolescência”, no ponto de vida do indivíduo, é a necessidade do jovem começar a 

fazer parte do mundo adulto e dos conflitos que surgem nele, causando consequência 

dessa transformação constante. 

(...) Fazer parte do mundo adulto, onde os conflitos que surgem têm a sua raiz 

nas dificuldades para ingressar neste mundo e nas dificuldades do adulto para 

dar passagem a essa nova geração que lhe imporá uma revisão crítica de suas 

conquistas e de seu mundo de valores. (ABERASTURY, 1992, p. 88). 

 

Neste sentido, dizemos que as mudanças impostas aos adolescentes implicam 

numa alternância de papeis, frente ao seu mundo exterior, em que vem refletida a 

inovação de sua própria personalidade. Essa mudança é posta aos adolescentes, como 

uma exigência, muitas vezes, como se fosse um adulto, onde as consequências do 

mundo exterior geralmente são aquelas que os conduzem. 

Ainda analisando os conceitos de identidade, destacamos o esclarecimento de 

Osório (1991), que aborda a questão da identidade como: 

(...) O conhecimento por parte de cada indivíduo da condição de ser uma 

unidade pessoal ou entidade separada e distinta diante dos outros, 

permitindo-lhes reconhecer-se o mesmo a cada instante de sua evolução 

ontológica e correspondendo, no plano social, a resultante de todas as 

identificações previas feitas até o momento considerado. (OSÓRIO, 1991, p. 

15).  

 

Percebemos nesta definição, que o processo de construção de identidade vai 

além do meio familiar e cultural, pois são as realidades da vida do indivíduo que trarão 

a personalidade e comporão a sua identidade, partindo para uma interpretação do 

mundo, de valores, de crenças e de formas de agir, as quais são produzidas por 

processos socializadores das instituições. 

Essa nova interpretação de mundo, levará os adolescentes a terem voz ativa e 

decidirem a respeito de seus desejos, numa constante busca pela sua identidade. Afinal, 
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estamos diante de um mundo muito competitivo e individualista, fruto de uma 

sociedade capitalista, onde nos deparamos com diferentes valores que influenciam na 

personalidade dos adolescentes, frente a uma sociedade “manipuladora”, sob a ação de 

suas transformações. 

Desta forma, nos direcionaremos para a afirmação de Giddens (2005), o qual nos 

diz que os cenários culturais em que nascemos e amadurecemos influenciam em nosso 

comportamento, mas isso não significa que os humanos são privados de sua identidade 

ou de seu livre arbítrio.  

Assim, dizemos que na convivência e interação com o outro adquirimos um 

condicionamento de personalidades e, valores, cujos somos influenciados. Além disso, a 

socialização está na origem de nossa própria individualidade e liberdade. Para Giddens 

(2005, p. 43) “é no decorrer da socialização que cada um de nós desenvolve um sentido 

de identidade e capacidade para pensarmos e sermos independentes”. 

Este autor também destaca que, as principais fontes de identidade incluem vários 

fatores como: gênero, orientação sexual, nacionalidade ou etnia de classe social. E 

dentro dessas fontes os sociólogos mencionam que há dois tipos de identidades, que são 

definidas como: a identidade social e a autoidentidade. 

Gilddens (2005) aponta a identidade social como as características que são 

atribuídas ao indivíduo, pela influência dos outros. Portanto, estas envolvem uma 

dimensão coletiva, atribuindo objetivos comuns, valores e experiências semelhantes. Já 

a autoidentidade se refere a um processo de autodesenvolvimento individual do 

indivíduo, onde este formula um sentido único. 

Podemos dizer então, que a busca pela identidade está ligada a aspectos da 

sociedade, que muitas vezes são herdados e aprendidos e em outros momentos 

adquiridos pelo individuo, simultaneamente, dentro do processo de socialização, que se 

liga às diferentes gerações e comportamentos, os quais são modelados pelas interações 

sociais e permitem que os adolescentes desenvolvam em si mesmo o seu potencial. 

Essa atribuição de uma nova identidade consiste em uma transição de 

momentos, em que é preciso abandonar e adquirir posições que venham assumir uma 

concepção de autoidentidade. Este momento é rico em questionamentos, dúvidas e 

incoerências, transcritos em nossa sociedade atual. 

Abordaremos a seguir as atribuições de Ronsini (2007), que nos relata: 
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(...) a identidade é um processo de fazer-se individualmente e coletivamente, 

na experiência social com repertórios disponíveis ou desejados que são 

confrontados ou abandonados de acordo com a circunstância e a convivência. 

(RONSINI, 2007, p.66). 

 

Deste modo, percebemos que é através das experiências e vivências, que os 

adolescentes moldam suas vocações, reconhecendo em si as potencialidades e limites 

que os compõem. A autora relata ainda, que o processo de construção de identidade 

segue caminhos diversos, que levam a alternativas diversas, a um grau de 

comprometimento e de dinâmicas influentes na formação da personalidade. 

Sendo assim, podemos ver que os jovens de hoje vivem um momento histórico, 

no qual a tensão local e global se manifesta de maneira contundente. Nunca houve tanta 

integração globalizada e, ao mesmo tempo, nunca foram tão profundos os sentimentos 

de desconexão. Com efeito, as profundas mudanças no mundo do trabalho atingem de 

maneira particular os jovens contemporâneos. Entretanto, ser adolescente em um mundo 

dominado pela mídia, especialmente pelas redes sociais, tornou-se um marco desafiador 

desta geração. 

 

2.2 A construção da identidade social dos adolescentes e os efeitos dos meios de 

comunicação em massa 

As conquistas tecnológicas modificam a comunicação, a socialização, a "visão 

do tamanho do mundo", entre gerações. Ser jovem em um mundo conectado é viver 

uma experiência historicamente inédita. 

Por um lado, apresentam padrões de beleza e de consumo que muito poucos 

podem atingir. Reafirmam a juventude como uma "fatia de mercado" na sociedade de 

consumo. Por outro lado, os jovens – sobretudo os moradores de áreas pobres e 

violentas – são sempre representados pelos meios de comunicação "em situação de 

risco" como suspeitos ou rebeldes em potencial. 

Em qualquer fase da vida os seres humanos sofrem pressões e influências do 

mundo em que vivem; com os adolescentes não é diferente. A adolescência, considerada 

uma fase fundamental na construção da personalidade das pessoas, costuma ser proposta 

por toda uma tradição sob preceitos e preconceitos, ora positivos, ora negativos. 

Ninguém escapa hoje dos efeitos dos meios de comunicação de massa, vive-se num 

mundo das imagens, das realidades virtuais, das personagens e personalidades 

inventadas, das verdades momentâneas e do real definido como representado.  
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Percebemos que culturas e mídias de massa são fontes, mais do que 

convenientes para os adolescentes se basearem, pois, construir uma identidade nos dias 

de hoje, em uma sociedade que se vê saturada pelos mais diversos exemplos de 

identidade e referências, implica em uma série de diferentes opções às quais os mesmos 

são expostos. Além disso, cria-se uma expectativa em relação à constância na opção do 

adolescente. E sabemos que manter uma identidade é tão difícil quanto construir uma.   

Abordando a influência da mídia na construção da identidade social dos 

adolescentes. Ronssini (2007, p.15) entende que: 

A problemática da juventude e mídia permite enfrentar os desafios de 

globalização nos instiga a pensar, pois as relações entre culturas juvenis, 

industriais e culturais são sintomáticas de mudança profundas no modo de 

ser, perceber e relacionar-se no mundo contemporâneo.  

 

A influência da mídia na construção da identidade fica claramente inevitável, 

pois oferece instrumentos onde o adolescente passa a receber influências cotidianas do 

seu grupo social, adquirindo valores e filtrando conhecimentos que farão parte da sua 

personalidade adulta.  

Verificamos nesse sentido, que a nossa sociedade é constituída por indivíduos 

que constroem suas identidades, a partir dos significados oferecidos, ou seja, 

significados compreendidos como identificação simbólica por parte do ator social, na 

vivência cotidiana, onde os indivíduos exercem papéis distintos na sociedade.  

No entanto Ronssini (2007) aborda, ainda, que: 

Uma relação provisória entre noções sugere que a cultura organiza as 

identidades e as identidades organizam os significados, usaremos então, o 

termo identidades para nomear os processos simbólicos de pertencimento em 

relação referentes variados como cultura, nação, classe, grupo étnico ou 

gênero. Tais referentes dizem respeito aos aspectos objetivos como posição 

do sujeito na estrutura social e a aspectos subjetivos ou discursivos que os 

atores utilizam para incluírem-se/excluíram-se na estrutura social. (RONSINI 

2007, p. 65). 

 

Diante dessa afirmação, podemos dizer que a cultura abarca o conjunto de 

processos sociais de circulação e mídia, bem como, destacamos o processo de 

informações e seus consumos dentro da significação social, pois nesta significação 

verificamos a aproximação do sujeito aos grupos e classes sociais com costumes e 

características próprias.  

Conforme podemos constatar, uma das principais identificações da cultura 

juvenil hoje são as redes sociais e a internet, consideradas os maiores espaços com 

fontes de utilização e diálogo, como por exemplo: Blogs, Twitter, Facebook, Instagram, 



13 
 

WhatsApp, Chats e outros sites e redes sociais existentes, assim como os jogos virtuais 

online. Estas fontes favorecem a formação de hábitos de convivência, costumes e 

identidades, em um jogo de conquistas para o pertencimento do sujeito no espaço social.  

Neste viés, percebemos que, atualmente, a facilidade de comunicação, através da 

informatização, permite a sociedade em geral estabelecer laços de amizades 

virtualmente, muitas vezes sem conhecer as pessoas de maneira física.  

A partir disso, Sodré (2001) coloca que: 

No modelo irradiante da midiatização, que atualmente conflui para a 

chamada ‘realidade virtual’, entretanto dá-se uma equivalência generalizada 

das coisas inclusive entre o sujeito e objeto, que apaga as identidades muitos 

fortes (e, portanto, a possibilidade de representação de realidades 

verdadeiras), promovendo a diferenciação dos parceiros do jogo social. Em 

vez da trova simbólica, dá-se uma interatividade movida por simulacros, 

redes centrais de comunicação. (SODRÉ, 2001, p.34) 

 

Dentro dessa analise podemos caracterizar o adolescente contemporâneo, que 

interage com as mídias digitais, por meios das tecnologias que facilitam suas funções 

comunicativas, permitindo que este interaja com seus amigos ou conheça novas pessoas, 

muitas vezes, sem precisar sair de casa. 

A exigência da globalização e da modernidade ocasionou em mudanças de 

valores, de culturas e até mesmo de estruturas familiares. A internet, por sua vez, 

atualmente ocupa um grande espaço temporal na vida destes adolescentes, pois alguns 

pais e mães passam há dedicar menos tempo aos filhos, devido a diversas outras 

atividades que estes têm, por conta da correria diária em prol de uma melhor qualidade 

de vida para a família. 

Nossos adolescentes tendem a tornar se mais independentes, e privados das 

oportunidades oferecidas pela estrutura familiar. Como aborda Outeiral (1994): 

(...) Os adolescentes de hoje se criam nessa estrutura familiar “nuclear”, 

distintas daquelas que os pais viveram. Talvez seja por isso que nos últimos 

anos crianças e adolescentes se dirijam aos adultos em geral como “tios” e 

“tias”, numa tentativa de buscar os laços de parentesco “perdidos” na 

transição de uma geração para outra. (OUTEIRAL, 1994, p. 16) 

 

Nesta abordagem, é importante acentuarmos a importância da estrutura familiar 

na educação, contudo estes laços não estão perdidos, mas talvez distantes, 

principalmente neste momento de transição criança - adolescente, que estamos 

presenciando a alteração de alguns valores éticos e morais, de extrema necessidade, 

quanto ao processo de identificação social destes adolescentes. Outeiral (1994) coloca 
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ainda que, os valores éticos e morais oferecidos pela sociedade são muitas vezes 

modelos “perversos”, para a identificação dos jovens. 

Deste modo, a percepção dos autores mencionados acima teve grande 

contribuição na realização desta pesquisa, possibilitando melhor compreender e 

corresponder os objetivos propostos, esclarecendo o quanto é importante à realização de 

pesquisas e estudos, que possibilitem melhor compreendermos a construção da 

identidade de jovens adolescentes, a fim de aperfeiçoarmos as práticas pedagógicas 

voltadas a este público. 

 

 

3. METODOLOGIA  

Neste tópico falaremos sobre a metodologia utilizada para a realização da 

referida pesquisa, assim como, destacaremos, os processos para responder os problemas 

e os objetivos geral e específicos da referida pesquisa, no que diz respeito ao 

desenvolvimento de identidade social dos adolescentes. 

Para dar início, enfatizamos que no decorrer da mesma, abordamos 

posicionamentos de vários autores, com o propósito de melhor entender a fase da 

adolescência e o condicionamento deste processo da construção da identidade social. 

 

3.1 Contextualizando a pesquisa e o público-alvo entrevistado 

A referida pesquisa foi realizada com estudantes de uma escola da rede pública 

estadual, localizada em um bairro periférico da cidade de Bagé/RS. Os sujeitos da 

pesquisa foram adolescentes com idades entre 13 (treze) e 15 (quinze) anos, residentes 

nos bairros: Habitar Brasil, Prado Velho, Balança, Morgado Rosa, São Judas e São 

Judas Tadeu, todos lotados numa região periférica da cidade de Bagé/RS. 

Para uma melhor estruturação dos instrumentos de pesquisa, foram realizados 

estudos e leituras, os quais equipararam alguns posicionamentos de diversos autores, 

antes mencionados, com o propósito de melhor compreender a fase da adolescência e os 

processos de construção da identidade social, assim como, a globalização e a introdução 

das mídias sociais no atual contexto. 

A pesquisa foi desenvolvida na Escola Estadual de Ensino Médio Luiz Maria 

Ferraz - CIEP, e foi aplicada com adolescentes do 8º (oitavo) e 9º (nono) ano do ensino 
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fundamental. Após a aplicação da pesquisa, para a tabulação foram selecionados 10% 

dos informantes de cada turma, visando obter um melhor desenvolvimento da pesquisa 

e tratamento dos dados. 

 

3.2 Pesquisa e abordagem 

Para o desenvolvimento deste estudo utilizamos à abordagem de pesquisa 

qualitativa, que na definição de Godoy (1995, p.62), nos diz que “os estudos desta se 

diferem entre si, quanto ao método, à forma e os seus objetivos”.  

 Nesse sentido, a pesquisa se deu em caráter qualitativo, “assumindo diferentes 

significados, pois ela compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas, 

que visam descrever e decodificar os componentes de um sistema complexo de 

significados. (Godoy, 1995, p.62)”.  

Na visão de Santos (2007), a pesquisa qualitativa tem o propósito fundamental 

de compreensão, explanação e especificação do fenômeno, privilegiando uma análise 

interpretativa, que considera como se forma a postura e o comportamento de um 

indivíduo, definindo variáveis que influenciam no processo de socialização. 

Vale ressaltar também, que através da pesquisa qualitativa o pesquisador pode 

observar os fatos de forma direta, privilegiando o contato com o contexto estudado a 

partir das “falas” dos entrevistados. 

 

3.3 Tipos de pesquisas utilizadas 

Inicialmente, queremos destacar que a pesquisa teve como um dos seus objetivos 

principais, descrever como se processa a construção da identidade social dos 

adolescentes, sendo que na definição de Santos (2007), esta tem finalidade de descrever 

e caracterizar algum fenômeno, como os abordados neste estudo, com o papel de 

levantar as características do grupo alvo da pesquisa. 

A natureza deste projeto foi, primeiramente, do tipo bibliográfica e, 

posteriormente, exploratória: 

(...) tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 

com vistas de torná-lo mais explícito ou constituir hipóteses. Pode-se dizer 

que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias 

ou a descoberta de instituições. (SANTOS 2007, p.126). 

 

Portanto, a pesquisa exploratória é utilizada para realizar um estudo preliminar 

do principal objetivo da pesquisa, tendo instrumentos diversos que são definidas por 
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amostras, as quais permitem ao pesquisador definir o problema da mesma, assim como, 

formular hipóteses com mais precisão e assim escolher as melhores técnicas sobre sua 

investigação. 

 

3.4 Instrumentos e coletas de dados 

Para melhor explicarmos os instrumentos utilizados para a coleta de dados, 

salientamos que foi realizada, primeiramente, uma comunicação verbal, onde 

entendemos, segundo Santos (2007) que: “os relatos verbais são falas dos sujeitos de 

modo ainda informal sem a elaboração previa de documentos (questionários, entrevistas 

e formulário...)”. (SANTOS, 2007, p.143). 

Estes relatos verbais nos permitiram a prévia descoberta dos sujeitos envolvidos, 

para que após, pudéssemos delimitar um conjunto menor de participantes da pesquisa, 

os quais selecionamos para uma variável referente a amostragem de 10%, a fim de 

diminuir o tratamento dos dados, correspondente ao número de adolescentes contidos 

em cada turma. 

A metodologia adotada está pautada na pesquisa-ação, que é um tipo de pesquisa 

participativa. Como o próprio nome diz, a pesquisa-ação procura unir a pesquisa à ação 

ou prática. É, portanto, uma maneira de se fazer pesquisa em situações em que, ora se é 

uma pessoa da prática e ora se deseja melhorar a compreensão desta.  

Como método utilizou-se o qualitativo, pois este basicamente busca entender um 

fenômeno específico em profundidade, visto que esta investigação trabalha com 

descrições, comparações e interpretações. 

Aplicando o método qualitativo, pode-se observar, registrar e analisar 

representações e interações reais que os adolescentes elaboram sobre a adolescência, 

sob a influência dos meios de comunicação, em especial da mídia. Esta metodologia foi 

desenvolvida a partir da definição de algumas categorias de análise, pesquisada através 

de entrevistas aplicadas com os adolescentes. 

A partir desta delimitação aplicamos um questionário estruturado, que nos 

permiti analisar questões sobre a visão de mundo e o comportamento dos adolescentes, 

com o intuito de verificar os aspectos que influenciam nesta construção. 

4. ANÁLISE DOS DADOS  
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4.1 Análise do Questionário aplicado com os Adolescentes (estudantes da escola 

CIEP/Bagé – RS) 

Neste tópico apresentaremos os dados coletados na referida pesquisa. Optamos 

pela organização e a apresentação dos mesmos por meio de tabelas, seguidas das 

análises realizadas sobre as mesmas.  

 

Tabela 1. Identificação 

Total de participantes 
Sexo Idade (anos) Nº de adolescentes por série 

F M 13 14 15 8º 9º 

64 adolescentes entrevistados 30 34 27 16 21 10 12 

Fonte: elaborado pela autora 2021.
4
 

 

Como é possível verificar o referido questionário foi aplicado com 64 (sessenta e 

quatro) adolescentes que estudam na escola, destes entrevistados 30 (trinta) são 

adolescentes do sexo feminino e 34 (vinte e quatro) do sexo masculino, com idades 

entre 13 e 15 anos, pertencentes ao 8º (oitavo) e 9º (nono) ano do ensino fundamental. 

 

Tabela 2. Escolaridade dos pais 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

Ensino 

fundamental 

completo 

Ensino 

médio 

incompleto 

Ensino 

médio 

completo 

Ensino 

superior 

incompleto 

Ensino 

superior 

completo 

44,53% 21,88% 14,06% 15,62% 1,57% 2,34% 

Fonte: elaborado pela autora 2021. 

 

A partir da análise desta tabela, podemos verificar que a maioria dos pais, destes 

adolescentes, não concluiu o ensino fundamental. Totalizando 44,53% dos 

entrevistados, assim como, poucos pais tem o nível superior, seja ele incompleto ou 

completo, totalizando respectivamente 1,57% e 2,34%. 

 

 

                                                           
4
 As informações contidas nos quadros foram obtidas através dos dados coletados em campo. 
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Tabela 3. Profissão (ocupação) e renda dos pais 

Mães Pais 

Renda de 

1 a 2 

salários 

Renda  

2 a 3 ou 

mais 

salários 

60% 

trabalham 

40% não 

trabalham 

98% 

trabalham 

2% 

aposentados 

21,87% 

famílias  

78,13% 

famílias 

Fonte: elaborado pela autora 2021. 

 

Percebemos através dos dados acima descritos, que a grande maioria dos pais 

destes adolescentes trabalha fora e que a renda das famílias tem média de 2 (dois) a 3 

(três) salários mínimos. Portanto, podemos considerar que se trata de famílias de baixo 

poder aquisitivo.  

 

Tabela 4. Participação dos pais em relação aos estudos 

Participam Não Participam 

95% 5% 

Fonte: elaborado pela autora 2021. 

 

A atuação dos pais em relação aos estudos dos filhos confere, segundo os dados, 

uma porcentagem satisfatória, revelando que esta é uma amostragem pequena, em 

relação ao número de estudantes existentes na escola. 

 

Tabela 5. Relação familiar 

Relacionam-se bem com a família Não se relacionam bem com a família 

90,62 % adolescentes 9,38% adolescentes  

Fonte: elaborado pela autora 2021. 

 

Diante dos dados expostos, é possível perceber que a relação familiar de um 

número um satisfatório de adolescentes, revela que estes se relacionam bem com as suas 

famílias. 
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Tabela 6. Valores éticos e morais seguidos pela tradição familiar 

Respeito e educação 59,37% 

Humildade e honestidade 17,19% 

União e integridade 12,5% 

Responsabilidade e solidariedade 10,94% 

Fonte: elaborado pela autora 2021. 

 

Verificou-se através da análise desta tabela, que dentro do âmbito familiar os 

valores éticos e morais destacados foram, em sua maioria, o respeito e a educação e os 

menos evidentes, a responsabilidade e a solidariedade. 

 

Tabela 7. Influências negativas existentes na família 

Não existe nenhuma 

influência 

Vício do 

cigarro 

Vicio com a 

bebida 

Vicio de 

drogas 

56,25% 32,81% 7,82% 3,12% 

Fonte: elaborado pela autora 2021. 

 

Dentro da questão sobre as influências negativas existentes na família, vimos 

que alguns adolescentes não têm nenhuma influência, sendo que outros consideraram o 

vício do cigarro um forte indicio negativo, assim como observamos também os que 

consideraram o vício da bebida e até mesmo de drogas. 

 

Tabela 8. Atuação da família da resolução dos problemas 

Atuam Não atuam 

82,81% 17,19% 

Fonte: elaborado pela autora 2021. 

 

Podemos perceber, por meio dos dados expostos acima, que a atuação dos pais é 

quase satisfatória, diante da atuação da resolução dos problemas enfrentados por estes 

adolescentes. 
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Tabela 9. Visão de futuro da nossa sociedade diante os problemas sociais 

Acreditam em uma melhoria dos nossos 

problemas sociais 

Não acreditam numa melhoria 

da nossa sociedade diante os 

problemas sociais 

54,69% 45,31% 

Fonte: elaborado pela autora 2021. 

 

A partir destes dados, verificamos que há um número maior de adolescentes que 

acredita numa melhoria da nossa sociedade, diante dos problemas sociais, os quais estão 

enfrentando. Os entrevistados que abordaram ter essa visão, destacaram a importância 

de mudarmos nossos hábitos, principalmente com relação ao meio ambiente, também a 

contrastes sociais e econômicos, que na opinião destes só serão amenizados se 

soubermos escolhermos nossos representantes. 

 

Tabela 10. Objetivos pessoais em relação ao futuro 

Não 

sabem 

Pretendem seguir uma profissão, concluir os estudos e se possível 

ingressar numa faculdade 

15,62% 84,38% 

Fonte: elaborado pela autora 2021. 

 

Diante das pretensões que os adolescentes almejam para o futuro pessoal, vimos 

que 84,38% estão determinados a estudar e futuramente ter uma profissão estruturada. 

 

Tabela 11. Pontos positivos e negativos destacados pelos adolescestes na comunidade 

em que residem: 

Positivos Negativos 

União Fofoca 

20,31% 12,5% 

Tranquilidade Lixo 

10,94% 10,91% 

Respeito Bagunça nas ruas 

23,44% 20,31% 
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Amizade Falta de segurança 

 25% 10,94% 

Incentivo a arte, cultura e esporte Tráfico de drogas 

14,06% 9,4% 

Solidariedade entre vizinhos Vandalismo 

6,25% 35,94% 

Fonte: elaborado pela autora 2021. 

 

Vimos que, dentro dos pontos negativos e positivos que os adolescentes 

atribuem a sua comunidade, há controvérsias de opiniões, sendo que o ponto positivo 

mais destacado foi à amizade (relação afetiva entre os vizinhos), e o ponto negativo, o 

vandalismo (destruição de pracinhas placas e outros). 

 

Tabela 12. O pertencimento a sites de relacionamento da internet 

Sim Não  

62,5% adolescentes pertencem 37,5% adolescentes não pertencem 

Fonte: elaborado pela autora 2021. 

 

Através destes dados, percebemos que a maioria dos adolescentes são 

pertencentes a sites de relacionamento, os quais podemos conferir na tabela a seguir. 

 

Tabela 13. Sites de relacionamentos que pertencem 

Facebook WhatsApp Twitter Facebook, WhatsApp e Twitter 

25% 50% 5% 20% 

Fonte: elaborado pela autora 2021. 

 

Tabela 14. Você já comprou algo influenciado pela divulgação da mídia? 

Não compraram nada por 

influência da mídia 

Já compraram algo influenciado pela 

divulgação da mídia  

21,88% 78,12% 

Fonte: elaborado pela autora 2021. 



22 
 

Com esta tabela, compreendemos que os adolescestes, ao serem indagados se já 

compraram algo por influência da mídia, responderam, em sua maioria, que os artigos 

que compram são porque estão na mídia (na moda). 

 

Tabela 15. Já adquiriu algum hábito por influência da mídia? 

Não adquiriam nenhum hábito por 

influência da mídia 

Já adquiriam hábitos por influência 

da mídia 

23,43% 76.57% 

Fonte: elaborado pela autora 2021. 

 

Ao ser questionados sobre a influência da mídia nos seus hábitos, boa parte dos 

adolescentes, responderam que já adquiriam hábitos de fala e ações por influências 

desta. 

 

Tabela 16. Programas mais assistidos na televisão 

Não assistem 

TV 

Novelas 

em geral 
Jornal Esportes Malhação Filmes 

Programas 

em geral 

4,78% 78,12% 12,5% 46,87% 65,62% 70,31% 50% 

Predominaram  
Novelas, filmes, esportes e 

Malhação 

Fonte: elaborado pela autora 2021. 

 

Por fim, quanto à influência dos programas de televisão, a maioria dos 

adolescentes respondeu que acompanham novelas, séries e filmes e que estas exercem 

influência no seu dia-a-dia, principalmente nas questões ligadas ao comportamento 

social. 

 

4.2 Considerações dos dados coletados 

Os dados apresentados acima permitem uma melhor compreensão dos objetivos 

propostos nesta pesquisa. Sendo assim, podemos reafirmar a importância da aplicação 

do questionário e da pesquisa em campo. Concordando assim com Gil (1999, p.42), 

quando nos afirma que:  
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(...) o processo formal e sistemático de desenvolvimento do método 

científico. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para 

problemas mediante o emprego de procedimentos científicos. A partir dessa 

conceituação, pode-se, portanto, definir pesquisa social como o processo que, 

utilizando a metodologia científica, permite a obtenção de novos 

conhecimentos no campo da realidade social.·. 

Continuando, Gil (1999, p. 42) lembra que “(...) o conceito de pesquisa aplica-se 

às investigações realizadas no âmbito das mais diversas ciências”. As pesquisas 

exploratórias, por sua vez, servem, em síntese, para um primeiro conhecimento do tema 

e fatos que serão estudados. Seria uma etapa inicial para um posterior aprofundamento 

temático. 

Desta maneira, pesquisas descritivas servem para encontrar e descrever 

características de certa população. Gil (1999, 44) explica que “são inúmeros os estudos 

que podem ser classificados sob este título e uma de suas características mais 

significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coletas de dados”. 

A partir da coleta de dados podemos compreender a visão socio-histórica e 

socioeconômica, que estes adolescentes se encontram e as influências que atribuem no 

seu contexto social, familiar, escolar, amigos e de comunicação. Assim, destacamos a 

visão de Erikson (1972), a qual destaca que a identidade é um processo pessoal e social, 

adquirida através de trocas, entre o indivíduo e o mundo em que está inserido. 

Percebemos também, que a maior relação entre amigos, deste grupo de 

adolescentes, se dá através da internet, onde a sua maioria não obtém contato físico, 

demonstrando que o processo de midiatização tem sido uma das principais influências 

na questão das identificações.  

Concordando assim, com Sodré (2002), que nos coloca as rápidas mudanças que 

a sociedade tem experimentado nas últimas décadas, especialmente no que diz a 

respeito à globalização, e nos leva a pensar e repensar as questões do sujeito, da 

identidade e da cultura, agora no contexto da midiatização impulsionada pelas novas 

tecnologias da comunicação e da informação. 

Através das correntes teóricas distintas utilizadas nesta pesquisa, foi possível 

compreender que ao falar sobre a fase da adolescência, precisa-se pensar que existem 

distintas experiências, e estas dependem de diversos aspectos, sejam eles psicológicos 

e/ou sociais, onde vive o adolescente, bem como, percebemos também, que a 

adolescência tem diferentes fases e que estas, tem características muito particulares e 

devem ser respeitadas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste último item, veremos a relevância da realização deste trabalho, no que 

consiste a ideia de investigarmos como os adolescentes estão construindo a sua 

identidade social, dentre tantas dificuldades e incertezas sobre o futuro. Afinal, sabemos 

que a adolescência é um período inicial, em que para, onde estes passam a ser livres 

para definir suas religiões, profissões, grupos sociais que pertencerão, os adolescentes 

tornam-se fruto de uma sociedade, a qual hes oferece muitas opções e possibilidades, 

porém, eles irão as escolherem e definirem seu futuro a partir delas. 

É nesse momento que o adolescente se depara com as novas identificações, 

permitindo a criação de algo novo a partir das suas determinações, as quais implicam na 

tomada de decisões. Dizemos ainda, que a adolescência é a última fase da infância e é 

nela que o indivíduo passa a adquirir suas identificações através da sociabilidade. 

Sendo assim, podemos relatar que há uma disputa de influências, quanto à 

construção da identidade social. Além da família, a mídia tem influenciado na 

personalidade e caráter, e tais influências não estão sendo mais vindas apenas da 

estrutura familiar, como era há algum tempo atrás. 

Os adolescentes têm convivido e trocado vivências físicas entre família, amigos 

e grupos sociais, por relações virtuais. Eles absorvem por meio da mídia, tanto aspectos 

bons, quanto ruins e muitas vezes não tem maturidade para separar o certo do errado e 

estabelecer um equilíbrio, adquirindo influências que podem ou não contribuir para a 

construção e/ou formação da sua identidade social, na atual contemporaneidade que este 

mundo globalizado proporciona. 

Diante de tudo o que foi exposto pelo presente estudo, percebe-se que a 

construção da identidade adolescente é um processo que está diretamente ligado ao 

contexto sociocultural no qual ele está inserido. Isto não significa que o meio seja o 

determinante – no sentido rígido da palavra – da configuração de uma identidade, mas 

ele é sim um forte contingente para que esta identidade se constitua.  

A formação dos grupos sociais acaba sendo internalizada pelo jovem, de tal 

forma, que os mesmos são manipulados por comportamentos que muitas vezes não 

condizem com sua natureza, mas pela aceitação social acabam reféns das escolhas que 

não são suas. 
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Após a análise do presente estudo, percebermos como a mídia está cada vez 

mais articulada e perigosa. A publicidade é um dos principais canais de manipulação, 

sedução e persuasão e um dos principais alvos acometidos na sociedade, pela influência 

da publicidade. 

A aparência, juntamente com a linguagem, acaba tornando-se uma das 

características mais marcantes dos jovens participantes dos diferentes grupos sociais e a 

mídia acaba lançando produtos e influenciando comportamentos, cada vez mais 

personalizados e estereotipados, pelos grupos que hoje consomem sua imagem e sua 

aceitação. 

Em processo de subjetivação e crises existenciais, os adolescentes estão cada vez 

mais exigentes, curiosos e fascinados, a publicidade desafia-se cada vez mais a elaborar 

estratégias para atingi-los. É um perigo significativo, pois a fragilidade do adolescente 

torna-se uma forte arma para a publicidade, facilitando o poder de persuasão e sedução 

das peças publicitárias e marcas. 

A família possui uma responsabilidade muito grande, em amenizar os efeitos da 

crise de identidade do adolescente, principalmente pelo distanciamento natural da 

família, tornando assim, ainda mais difícil o acompanhamento da família, nos processos 

de inclusão do adolescente nesses grupos, provocando assim, uma mudança quase 

forçada do modo de pensar, agir e apresentar o mundo. 

Assim como a família, a escola é onde ocorre o maior processo de socialização 

do indivíduo, frente ao processo de ensino/aprendizagem, pois na escola este se insere 

nos grupos com os quais se identifica, trocando ideias e afins. Por tanto podemos 

repensar que a escola é tão responsável quanto à família em orientar, esclarecer e em 

discutir as questões que se tornam relevantes para a formação da identidade dos jovens, 

a fim de contribuir para repensá-lo da força da mídia e o quanto ela é fortemente 

pedagógica, por isso, poderia ser alvo dos olhares e atenções no âmbito escolar e nas 

propostas pedagógicas oferecidas a esses adolescentes. 
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APÊNDICE: 

A abordagem das perguntas seguiu as seguintes temáticas: 

 Identificação: 

Total de participantes 
Sexo Idade (anos) Nº de adolescentes por série 

F M 13 14 15 8º 9º 

        

 Escolaridade dos Pais: 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

Ensino 

fundamental 

completo 

Ensino 

médio 

incompleto 

Ensino 

médio 

Completo 

Ensino 

superior 

incompleto 

Ensino 

superior 

completo 

      

 Profissão (ocupação) e Renda (dos Pais): 

Mães Pais 

Renda de 

1 a 2 

salários 

Renda  

2 a 3 ou 

mais 

salários 

      

 Participação dos pais em relação aos estudos: 

Participam Não participam 

  

 Relação familiar: 

Relacionam-se bem com a família Não se relacionam bem com a família 

  

 Valores éticos e morais seguidos pela “tradição” familiar: 

Respeito e educação  

Humildade e honestidade  

União e integridade  
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Responsabilidade e solidariedade  

 Influências negativas existentes na família: 

Não existe nenhuma 

influência 

Vício do 

cigarro 

Vicio com a 

bebida 

Vicio de 

drogas 

    

 Atuação da família da resolução dos problemas: 

Atuam Não atuam 

  

 Visão de futuro da nossa sociedade diante os problemas sociais: 

Acreditam em uma melhoria dos nossos 

problemas sociais 

Não acreditam numa melhoria 

da nossa sociedade diante os 

problemas sociais 

  

 Objetivos pessoais em relação ao futuro: 

Não 

sabem 

Pretendem seguir uma profissão, concluir os estudos e se possível 

ingressar numa faculdade 

  

 Pontos negativos e positivos destacados pelos adolescestes existente na 

comunidade em que residem: 

Positivos Negativos 

União Fofoca 

  

Tranquilidade Lixo 

  

Respeito Bagunça nas ruas 

  

Amizade Falta de segurança 
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Incentivo a arte, cultura e esporte Tráfico de drogas 

  

Solidariedade entre vizinhos Vandalismo 

  

 O pertencimento a sites de relacionamento da internet: 

Sim Não  

  

 Sites de relacionamentos que pertencem:  

Facebook WhatsApp Twitter Facebook, WhatsApp e Twitter 

    

 Você já comprou algo influenciado pela divulgação mídia? 

Não compraram nada por 

influência da mídia 

Já compraram algo influenciado pela 

divulgação da mídia  

  

 Já adquiriu algum hábito por influência da mídia? 

Não adquiriam nenhum hábito por 

influência da mídia 

Já adquiriam hábitos por influência 

da mídia 

  

 Programas mais assistido na TV por esses adolescentes: 

Não assistem 

TV 

Novelas 

em geral 
Jornal Esportes Malhação Filmes 

Programas 

em geral 

       

CITE O PROGRAMA/ SÉRIE QUE MAIS ASSISTE: 

 


