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INTRODUÇÃO 
 

Inserida em ampla investigação acerca do fenômeno da exclusão social, a presente pesquisa volta-se ao estudo 

do imaginário coletivo presente em produções cinematográficas brasileiras, objetivando a identificação de 

concepções imaginativas, bem como dos campos de sentido afetivo-emocional a partir dos quais emergem. 

Justifica-se na medida em que é possível encontrar, tanto na literatura científica quanto no imaginário social, 

concepções, nem sempre baseadas na observação dos fenômenos, que consideram a adolescência de modo 

preconceituoso como momento intrínseca e inevitavelmente problemático. Esta compreensão tende a gerar 

condutas evitativas e persecutórias que afetam os modos pelos quais as gerações mais velhas relacionam-se 

com os adolescentes. Nesta linha, tanto a busca como a recepção, pela clínica psicológica, de adolescentes em 

estado de sofrimento emocional, pode ficar significativamente afetada. 

RESULTADOS ESPERADOS 
 

A partir da captação dos campos de sentido afetivo-

emocional, organizadores das condutas emergentes, 

pretende-se produzir conhecimento psicológico 

sobre o ambiente social mais amplo - no nosso caso 

a sociedade brasileira na atualidade - uma vez que, 

dada a natureza das produções culturais, 

notadamente veiculam imaginários coletivos sobre 

adolescência, contribuindo para a elaboração de 

dispositivos clinicamente eficazes na substituição de 

condutas preconceituosas por outras, mais solidárias 

e amadurecidas. 
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OBJETIVO 
 

Investigar psicanaliticamente quatro produções cinematográficas brasileiras realizadas nos últimos dez anos, nas 

quais figurem personagens adolescentes. 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 
 

A coleta do material clínico acontece mediante a 

exposição do pesquisador, em estado de atenção 

flutuante, às produções cinematográficas. 

Posteriormente, realizam-se narrativas 

transferenciais, onde se registram tanto as memórias 

sobre a experiência, como sentimentos e impressões 

vivenciados. As narrativas são consideradas à luz do 

método psicanalítico em termos de captação 

interpretativa de campos de sentido afetivo-

emocional, na busca pelas regras lógico-emocionais 

que organizam as condutas. 
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