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A ADOLESCÊNCIA E O PROCESSO DE FORMAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA 

IDENTIDADE 
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Resumo: O objetivo deste trabalho é mostrar como a adolescência pode ser um fase complicada na vida de uma 

pessoa que está em desenvolvimento, em um processo de formação e construção da identidade, descobrindo 

novos sentimentos, vivenciando angústias, passando por conflitos e novas emoções. Para tanto, analisaremos a 

obra juvenil, Mariana, de Pedro Bandeira. O livro foi publicado em 1997 e conta como uma adolescente pode 

criar um mundo totalmente imaginário, fugindo da realidade o tempo todo. Esta obra retrata como os adolescente 

presentes na obra têm uma imaginação muito criativa para inventar necessidades que lhes fazem falta e, para 

suprir esta falta, inventam e mentem, entrando em constante contradição. Ao longo da elaboração desse artigo 

foram feitas algumas análise de teóricos que falam sobre identidade, como Stuart Hall 2006, Gregorin Filho 

2011, Silva T. 2011. 

Palavras-chaves: Adolescência. Formação da Identidade.Conflitos Internos. 

 
 

Considerações iniciais: 

 

Para o desenvolvimento deste artigo escolhemos analisar o romance juvenil, 

Mariana, de Pedro Bandeira, publicado em 1997, com o intuito de questionarmos a 

dificuldade da construção da identidade feminina na adolescência, período transitório da 

puberdade, onde, da infância passa-se à mocidade, quando vários conflitos internos tornam-se 

um questionamento constante. Neste sentido, o objetivo deste estudo centra-se em analisar o 

processo de construção identitária da personagem Mariana do livro homônimo. 

No sentido de alcançarmos tal objetivo, traçaremos um rápido panorama sobre a 

literatura juvenil e a produção de Pedro Bandeira: ainda, verificaremos como o 

comportamento dos jovens adolescentes reflete suas angústias e problemas de adequação ao 

meio em que vivem, principalmente na escola, onde, nem sempre, o diálogo se estabelece. 

Portanto, analisaremos as relações conflitantes na construção da identidade feminina, 

observando o comportamento de Mariana, personagem principal da narrativa de Bandeira, e 

de sua colega de sala, Clarisse.  

Como metodologia, este estudo é de cunho bibliográfico e de análise de obra, na qual 

trataremos da construção da identidade na adolescência. Nesse processo de construção da 
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identidade da personagem principal, Mariana, tomaremos como aporte teórico a obra: 

Literatura juvenil: adolescência, cultura e formação de leitores, de Gregorin Filho (2011), 

que faz uma referência sobre a adolescência e a formação do leitor juvenil, dando nos, ainda, 

uma visão sobre a literatura juvenil. Na busca de uma teoria sobre a identidade, objetivo 

principal de nossa pesquisa, trabalharemos com duas obras:os artigos de Identidade e 

diferença, organizado por SILVA (2011) e A identidade cultural na pós modernidade, de 

HALL (2006). Feitas essas considerações, passaremos a falar um pouco do autor da obra em 

análise. 

 

 

Pedro Bandeira, o homem e suas obras 

 

Falando de Pedro Bandeira, autor da obra em estudo, é importante lembrar que esse 

escritor é um dos principais autores da literatura juvenil brasileira, com vários romances e 

todos muito procurados pelos jovens. Em sua produção literária, podemos observar como os 

adolescentes vêm se contradizendo e se tornando instáveis; é justamente por essa instabilidade 

presente em Mariana que interessamos pela obra e pelo assunto. 

A adolescência é uma fase muito difícil na vida do ser humano, chegando a ser 

polêmica. É objeto de estudo de psiquiatras, psicólogos e educadores. Parte dos adolescentes 

não estabelecem diálogo com os pais, nem com amigos e criam um mundo pessoal, uma 

redoma onde tentam se esconder, é quando entram em conflito com a própria identidade.   

Voltando ao autor de Mariana, Pedro Bandeira de Luna Filho é, segundo a crítica, 

um dos autores de literatura juvenis brasileira mais lidos. Nasceu na cidade de Santos, no dia 

9 de março 1942 e hoje vive com a família no interior de São Paulo, em São Roque.No início 

de sua carreira atuou em teatro amador, foi interprete, encenador e cenógrafo. Trabalhou 

como jornalista em várias revistas brasileiras, atuando, inclusive, na Editora Abril. Sua 

carreira jornalística teve uma grande importância para sua carreira literária.  

Ao longo de sua produção tem conquistado vários prêmios de literatura como o 

Prêmio APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte, e o Prêmio Jabuti, da Câmara 

Brasileira do Livro, entre outros.Dentre as obras publicadas pelo autor,podemos citar:A droga 

da obediência, A Droga da Amizade, A Droga do Amor, A Droga de Americana, 

Pântano de Sangue e Anjos da Morte, esses livros foram os mais comentados e vendidos, 
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pois pertencem à coleção “Os karas”, largamente adotada por professores do Ensino 

Fundamental. 

Pedro Bandeira publicou essas obras, cada uma com histórias diferentes, envolvendo 

um grupo de amigos que estão prontos pra qualquer aventura. Os romances tiveram mais de 

20 milhões cópias vendidas.  Contudo, para nosso estudo, optamos pelo livro Mariana que, 

como a maioria dos livros de Pedro Bandeira, conta a história de um adolescente. O fato de o 

romance tratar de uma personagem principal feminina e com crise de identidade, vivendo em 

uma família esfacelada, foi determinador para nossa escolha. 

Mariana foi publicado em 1997e conta como uma adolescente inventiva que criar 

um mundo que não é seu para mostrar aos colegas de escola que tem uma vida maravilhosa e 

feliz, com uma família perfeita com pai, mãe e avó, quando, na verdade, sua família se resume 

apenas a ela e sua mãe. As pessoas de sua intimidade são a mãe e um amigo vizinho que 

convive com ela desde o nascimento, o Jorginho. Os dois adolescentes almoçam juntos todos 

os dias, eles estão sempre juntos, quase como irmãos: 

 

Um domingo inteiro de chuva, sem nada pra fazer. Nem mesmo o almoço na casa 

daquela avó, que só servia para suas desculpas. [...]ao pensar que seu pai era órfão 

desde pequeno. Quando resolvera desaparecer, tinha levado tudo com ele, “até a 

amiga de mamãe...” [...] “essa avó até que serve pra alguma coisa...”. [...] “o jeito é 

chamar o Jorginho. Vamos matar o domingo, como a gente sempre fez, desde 

criança...” (BANDEIRA,1997, p.18,19) 

 

Na narrativa fica explícita a confusão de sentimentos de Mariana e o processo de 

construção de sua identidade, há uma fase da vida que determina a formação da identidade 

social iniciando com as transformações da adolescência, a puberdade, quando os desejos, 

sentimentos e pensamentos já não são os mesmos. É quando a adolescente entra em 

constantes questionamentos, conflitantes para a definição da identidade. 

Mariana é uma menina-moça confusa com seus próprios sentimentos. Não se 

conforma com a separação dos pais e com a falta da avó. Então ela cria um mundo fictício 

para apresentar a seus amigos, inventando histórias mirabolantes que ela precisa acreditar que 

é verdade.A narrativa é bastante peculiar, mostrando o quanto os adolescentes sofrem nesse 

processo de transição entre a infância, adolescência e a vida adulta. Pedro Bandeira encontra 

uma solução bastante realista para os problemas dos jovens personagens de Mariana.  
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Um pouco de teoria: 

 

Nesse estudo daremos ênfase à literatura infantil e juvenil por se tratar de análise da 

obra juvenil Mariana, de Pedro Bandeira. A literatura infantil e juvenil desempenha vários 

papéis na sociedade, por isso analisar um texto literário traz muito conhecimento, além de ter 

a possibilidade de lembrar livros lidos desde a infância.  

Em um estudo de literatura infantil e juvenil, faz se necessário distinguir os textos 

literários dos não-literários, uma vez que nem todo texto é literário, pois pode possuir 

objetivos diferentes, tais como: texto jornalístico, humorístico, entre outras variadas 

construções.  Silva M (2006) fala da diferença do texto literário e do texto não literário e 

informa que: “O texto não-literário torna o texto voltado para o cotidiano com uma série de 

funções referenciais. Já o texto literário ressalta a estética da linguagem referenciando o 

discurso artístico e tornando um universo de manifestações criativas”. (SILVA M., 2006)2.  

Para o adolescente as leituras dos textos literários são estímulos à criatividade e à 

imaginação. Nas bibliotecas, as obras de literaturas infantis e juvenis ocupam lugar 

privilegiado para dar incentivo à criatividade da criança e do adolescente, e com isso ela passa 

a desenvolver cognitivamente e aumenta o conhecimento literário. Há escritores que não 

podemos deixar de citar como: Monteiro Lobato, Cecília Meireles, Ligia Bojunga, Ruth 

Rocha, Ana Maria Machado, Joel Rufino, entre outros.  

De acordo com Silva M (2006), a literatura infantil e juvenil atua como estímulo às 

funções motoras das crianças e ainda contribuir com a formação de sua personalidade. Além 

disso, age na natureza social, possibilitando à criança adquirir melhores condições para 

formar sua identidade social.Segundo Stuart Hall (2006, p.07), “As velhas identidades, que 

por tanto tempo tiveram estabilizadas socialmente, estão fragmentando o indivíduo moderno 

visto como um sujeito unificado. A crise da identidade, está deslocando as estruturas e 

processos centrais das sociedades modernas e abalando os indivíduos que tinha ancoragem 

estável no mundo”. Esse deslocamento das estruturas sociais provoca uma crise nos jovens 

atuais, o que pode ser constatado nas personagens de Mariana. 

                                                           
2 SILVA, Mauricio.O lúdico e o pedagógico: contornos da literatura infanto-juvenil/ Disponível em: 

http://alb.com.br/arquivomorto/edicoes_anteriores/anais15/Sem09/mauricosilva.htm. Acesso, 23/01/2016 
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Para compreender a adolescência, não basta apenas ler estudos teóricos, é preciso 

investigar o público alvo, talvez seja mais concreto começar por algumas definições da 

juventude: “O período da juventude inicia-se na puberdade dos 13 aos 21 anos 

aproximadamente, já que, em razão de fatores socioculturais ela pode variar um pouco [...]” 

(GREGORIN FILHO, 2011, p. 15).  É a fase de grandes transformações, pois o jovem passa 

por diversas modificações físicas, psicológicas com representação social, uma ideologia das 

sociedades e envolve uma rede de valores.  Hoje em razão do acesso globalizado à 

informação por meio das novas tecnologias, tais como celulares, tabletes, computadores, 

vídeo games, o que se percebe é uma juventude com papel igualitário na maioria das 

sociedades, devido à facilidade de acesso a todos estes mecanismos tecnológicos 

mencionados acima, e talvez seja por isso a diferença dos costumes de anos atrás, com os 

costumes dessa nova era moderna. Segundo Gregorin Filho (2011), 

Como entender a adolescência hoje? Seja no convívio com outros jovens, seja na 

família, na escola ou mesmo nas formas de lazer que escolhe para seus momentos de 

diversão? Para pensar nesse assunto é fundamental que se faça uma breve viagem no 

tempo. Na sociedades mais antigas entrava na vida adulta por enfrentamento de 

rituais de passagem muitas vezes violentos, bastava alcançar determinadas 

condições físicas ou idade e competência para o convívio social para que lhe fossem 

atribuídas tarefas típicas do fazer adulto. Superadas estas tarefas o jovem estava 

pronto para assumir suas novas condições sociais: trabalhar, casar, e participar das 

decisões mais complexas da comunidade. No mosaico que é o mundo atual, em que 

se encontram agrupamentos humanos nos mais diversos estágio de desenvolvimento 

social, tecnológico e cultural, ainda existem sociedades que possuem concepções 

mais tradicionais e, por que não dizer, ancestrais de convivência com a juventude e 

conservam alguns rituais primitivos de passagem da vida juvenil para a adulta. 

(GREGORIN FILHO, 2011, p. 16-17) 

Segundo estas afirmações, podemos observar que os jovens de hoje estão avançando 

numa sociedade contemporânea mais tecnológica, com novas posturas comportamentais, com 

isso os jovens começam a se distanciar da família, da escola, e entram em conflitos que nem o 

próprio adolescente entende ou sabe explicar – instaura-se a crise da identidade. São estas 

questões que nos levam à análise de Mariana. 

A partir de Mariana observa-se que a identidade do indivíduo é construída 

gradativamente, de acordo com seu meio, com seus conflitos, com sua cultura, com seu 

cotidiano. A identidade é algo que não vem pronto com o indivíduo, é construída ao longo do 

tempo. De acordo com Hall (2011), as identidades estão sujeitas a uma historicização radical, 

estando constantemente em processo de mudança e transformação. 

A globalização e a modernização da sociedade influenciam diretamente na construção 

da identidade de jovens e adolescentes, pois quando algo que é lançado na mídia não pode ser 
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conquistado pelos adolescentes isso causa frustração, tornando-os jovens confusos e amargos 

com o mundo. A cultura em que estão inseridos também é algo que influencia na construção 

da identidade, pois os valores e crenças são transmitidos de geração a geração, contudo esses 

valores por vezes tornam-se sufocantes mediante a sociedade moderna e transformadora de 

que fazem parte. Dessa forma os conflitos são internalizados causando ranhuras na construção 

da identidade de jovens e adolescentes. Hall (2011) argumenta; 

Precisamos vincular as discussões sobre identidade a todos aqueles processos e 

práticas que têm perturbado o caráter relativamente “estabelecido” de muitas 

populações e culturas: os processos de globalização, os quais, eu argumentaria, 

coincidem com a modernidade, e os processos de migração forçada (ou livre) que 

tem se tornado um fenômeno global do assim chamado mundo pós-colonial. As 

identidades parecem invocar uma origem que residiria em um passado histórico com 

o qual elas continuariam a manter uma certa correspondência. Elas tem a ver, 

entretanto, com a questão da utilização dos recursos da história, da linguagem e da 

cultura para a produção não daquilo que nós somos, mas daquilo no qual nos 

tornamos. (HALL, 2011, p. 108-109.)  

A identidade do indivíduo é construída de fora para dentro, a partir dos discursos que 

lhes são oferecidos, possibilitando a criação de várias identidades. Hall (2006) afirma que “O 

sujeito, previamente vivido como tendo tornado uma identidade unificada e estável, está se 

tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes 

contraditórias ou não resolvidas”. Consequentemente, o conflito que muitos adolescentes 

sofrem no cotidiano, pois ainda são imaturos e não sabem lidar com seus sentimentos: 

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao 

invés disso, à medida que os sistemas de significação e representação cultural se 

multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 

cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos 

identificar – ao menos temporariamente.  (HALL, 2006, p. 13.) 

Seguindo este pensamento de Hall (2006), provavelmente a identidade do indivíduo 

nunca será unificada ou resolvida, afinal que individuo não sofre conflitos internos a respeito 

do seu próprio “Eu”? Discorrer sobre a identidade é algo desafiador, pois será possível saber 

quem somos de verdade? Ou qual é a nossa identidade? Todavia, a diferença do adulto com o 

adolescente é que na fase adulto se torna mais fácil conviver com os conflitos do que na fase 

juvenil.  

 

Uma leitura de Mariana, de Pedro Bandeira: 
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Mariana descreve a história de uma menina que está em uma fase problemática de sua 

vida, a adolescência, fase do enfrentamento com seus conflitos internos. Momento em que a 

relação consigo mesma, com o outro e com o mundo é reavaliada, causando insegurança, 

angústia e medo do enfrentamento. Pequenos problemas existenciais podem tornar-se 

grandes, mas é justamente o enfrentamento que fará a adolescência um momento decisivo 

para o amadurecimento do ser. No romance de Pedro Bandeira podemos observar como os 

adolescentes têm um comportamento instável. Nessa fase acontecem as mudanças no corpo, o 

afloramento dos desejos, a angústia das certezas e incertezas, a consciência dos prazeres do 

corpo e as dores da alma e, por fim, o sentimento de perda da infância. Tudo isso gera uma 

grande ansiedade por estar crescendo e formando a sua própria identidade. 

O adolescente passa a ter vários questionamentos em casa, com a família, e na escola, 

com os amigos. Na obra observamos como uma menina de 14 anos começa a se conhecer e a 

ter um enfrentamento com sua identidade e seus prazeres: “Com o cerrar das pálpebras, a 

figura de Fernando desenhou-se em sua imaginação como uma presença real e o perfume 

transformaram-se em aroma de colônia masculina, misturado com o calor do peito forte, onde 

já começavam a despontar pelos de homem”. (BANDEIRA, 1997, p. 07). Aqui a personagem 

sonha com um namorado que ela inventou, pois suas amigas já eram moças e só falavam em 

namorar. Como Mariana ainda estava passando por essa transformação não aceitava ficar de 

fora das armações de suas amigas, então inventou um namorado “Fernando” seu grande amor. 

A personagem estava em formação corporal, mas não queria sentir-se inferior as suas 

amigas. Com isso Mariana sempre se mete em confusão e Jorginho, em quase todas as 

situações, a ajuda a resolver suas confusões. Mariana e Jorginho são as personagens principais 

do romance, são adolescentes que têm um convívio desde pequenos. 

Mariana e Jorginho não têm estabilidade financeira muito favorável e como os jovens 

ficam juntos depois da escola, eles almoçam juntos, um dia na casa dela e outro na casa dele. 

A mãe de Mariana precisa trabalhar muito para conseguir contornar a situação das duas para 

que não falte nada. Mas Marina não se conforma com o sumiço do pai que fugiu com a 

melhor amiga de sua mãe. 

O pai de Mariana perdeu a mãe quando ainda era criança.  Ela não conheceu a avó, 

mas para as amigas de escola ela falava que tinha uma avó muito bem financeiramente, mas 

que estava muito doente. Esta adolescente tece uma teia de mentiras e confusão e se vê em 

apuros para resolver para resolver suas armações. Inventa uma avó que nunca existiu, um 

namorado que nunca existiu; contudo, ela quase se entrega nas suas mentiras, possuindo um 
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jeito complicado de resolver as coisas e a cada problema recorre a Jorginho, seu amigo desde 

pequeno, mas com personalidades diferentes. Jorginho é um rapaz calmo e tranquilo, Mariana 

é muito acelerada e sempre envolve Jorginho em seus problemas e ele está sempre pronto a 

ajudá-la: 

 

Um domingo inteiro de chuva, sem nada pra fazer. Nem mesmo o almoço na casa 

daquela avó, que só servia para suas desculpas. [...]ao pensar que seu pai era órfão 

desde pequeno. Quando resolvera desaparecer, tinha levado tudo com ele, “até a 

amiga de mamãe...” [...] “essa avó até que serve pra alguma coisa...” [...] “Mais um 

domingo sozinha o jeito é chamar o Jorginho. Vamos matar o domingo, como a 

gente sempre fez, desde criança...” (BANDEIRA,1997,p. 18-19) 

 

Pedro Bandeira nos faz refletir sobre algo muito importante: o mundo dos 

adolescentes. A adolescência é uma fase em que os pais precisam preparar o psicológico, o 

emocional e ajudar a encaminhar o jovem para que não encontre desvios que sejam 

prejudiciais e que tenham consequências desastrosas no futuro. 

Hoje, há adolescentes que, nesta fase de formação do corpo, possuem muitos conflitos 

de identidade, situações novas que se tornam um alvo fácil para as diversas coisas ilícitas do 

mundo. A sociedade atual é propícia para esses problemas, pois atualmente o mundo exige 

muito dos adolescentes, são questões de padrão de beleza, questões socioeconômicas, 

culturais que influenciam diretamente a vida dos adolescentes. 

Um aspecto importante dos conflitos de identidade, segundo Hall (2006), está 

relacionado ao caráter da mudança na modernidade tardia; em particular, ao processo de 

mudança conhecido como a “globalização” e seu impacto cultural sobre a identidade cultural: 

 

A sociedade não é como os sociólogos pensaram muitas vezes, um todo unificado e 

bem delimitado, uma totalidade, produzindo-se através de mudanças evolucionárias 

a partir de si mesmas, como o desenvolvimento de uma flor a partir de seu bulbo. 

Ela está constantemente sendo “descentrada” ou deslocada por forças fora de si 

mesma. (HALL, 2006, p. 17) 

 

Dessa forma, a sociedade possui o poder influenciador na construção do caráter dos 

adolescentes e jovens, da mesma forma que influencia no comportamento e decisões da 

sociedade como um todo. 

Podemos observar a realidade das famílias que não têm uma estrutura familiar 

equilibrada e com isso prejudica muito o desenvolvimento psicológico, emocional, social 

destes adolescentes. Ha vários casais que são separados e criam seus filhos preparando-os 

para uma vida futura e promissora. Da mesma forma há pais que não têm uma mesma visão 
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podendo, assim, haver um conflito de enfrentamento com seus filhos, criando uma barreira 

para um possível diálogo, conselho que seria importante na construção da identidade destes 

adolescentes. 

Hoje lutamos diariamente com a questão das drogas que nesta fase é um dos 

problemas a ser enfrentado com muito diálogo e respeito de pai para filho, pois quando o 

adolescente por qualquer que seja o motivo cria um ódio do mundo, pois acha que tudo e 

todos ao seu redor são os culpados de todos os seus problemas, na verdade coisas do dia a dia 

para o jovem pode ser motivo de briga, discórdia dentro de casa, é quando se tem uma 

abertura para que pessoas que fazem uso de drogas,  começando com a bebida  e depois outras 

que hoje estão fáceis de serem encontradas e o adolescente passa a ter contato maior com o 

mundo das drogas que é um caminho sem volta.  

A maioria dos jovens que fazem uso de entorpecentes, acabam saindo da escola, de 

casa, começam a roubar para sustentar seu vício e podem vir a óbito tanto por uso excessivo 

de entorpecentes como pode ser morto por traficantes, pois pegam as drogas para vender e 

acabam usando e não tem dinheiro para pagar.  

Os jovens nesta fase colocam todo tipo de obstáculo dentro de casa, até mesmo ciúmes 

dos irmãos mais novos, pois se tem irmãos mais novos eles criticam e acham que eles têm 

preferências, tem mais amor, mas o problema está no próprio jovem em crise de identidade, 

não sabendo a que mundo pertence, não dá abertura aos pais para fazerem um carinho, ficam 

sempre fechados, talvez por medo ou por falta de confiança. É difícil entender a mente de um 

adolescente em formação. De acordo com Hall (2011) as identidades são construídas dentro e 

não fora do discurso que nós precisamos compreendê-las como produzidas em locais 

históricos e institucionais específicos, no interior de formações e práticas discursivas 

especificas, por estratégias e iniciativas especificas. Portanto, a construção da identidade é 

construída a partir das vivencias do indivíduo, do meio em que está inserido, talvez por isso 

seja tão difícil compreender o comportamento dos jovens, pois vivem em uma sociedade 

transformadora, e cheia de conflitos. 

Segundo Silva (2011) a identidade também é marcada pela diferença: 

 

Dentro da produção social, a identidade parece ser uma positividade (aquilo que 

sou) uma característica independente, um fato autônomo. Nessa percepção ela só 

tem uma referência a si própria: ela é auto contida e autossuficiente. Na mesma linha 

a diferença é aquilo que o outro é. Da mesma forma que a identidade, a diferença é, 

desta forma, concebida como auto referenciada. Mas ambas as afirmações, só fazem 

sentido se compreendidas uma em relação à outra. Sendo assim, como a identidade 

depende da diferença, a diferença depende da identidade. Sendo ambas inseparáveis. 

(SILVA, 2011, p. 74) 
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Portanto, a diferença faz parte da construção da identidade do indivíduo, é a diferença 

que existe entre os indivíduos que torna possível descobrir a verdadeira identidade, o 

verdadeiro eu. Silva (2011, p. 81) afirma que “a identidade e diferença estão, pois, em estreita 

conexão com a relação de poder: o poder de definir a identidade e de marcar a diferença não 

pode ser separado das relações mais amplas de poder”. 

Outro problema constante no conflito da construção da identidade entre adolescentes é 

a gravidez indesejável, alguma por falta de informação, outra para se libertar de uma vida 

sofrida. Muitas destas adolescentes se envolvem muito novas com um parceiro ou namorado, 

algumas escondido outras com consentimento dos pais, não importa, o grande problema é que 

ficam grávidas e acabam tendo uma perda da adolescência e se veem obrigadas a se tornarem 

uma mulher com responsabilidade de um adulto. 

Segundo uma matéria constante da Revista Cláudia: 

 

Hoje, 554 mil garotas de 10 a 17 anos já são casadas. Estamos falando do Brasil, não 

do Oriente Médio ou da África. Elas cuidam dos filhos, dos maridos, da casa e estão 

perdendo muitos direitos e oportunidades. [...] “Era aperreio demais, tudo acontecia 

na hora do almoço, tinha que fazer comida, me arrumar, sair para estudar” nascida a 

filha a atenção redobrou. Não se arrepende. “Só quando estou bem estressada, 

limpando a casa, e a menina acorda chorando, penso: “Meu Deus, o que eu fiz?”. 

Ainda assim, considera que está melhor do que os tempos que vivia na casa materna 

e dividia com sua irmã a lida com os meninos pequenos. “Um dia, saí calada, o povo 

estava todo lá pra dentro. Fui embora”. [...]ela não faz planos, não pronúncia 

desejos[...] “não sei direito. Sou um pouco mulher, pequena demais, meio criança 

também”. [...] O levantamento se concentra no Pará e no Maranhão, mas reflete a 

realidade nacional. E já est tão naturalizado que nem se nota a lei. O sexo com 

menores de 14 anos, mesmo que consensual, é crime. Uma união só pode ser 

oficializada depois dos 18 com exceção aberta pelo código civil para as grávidas de 

16 em diante, com autorização dos pais (ZAIDAN,2016, p.119 - 120.). 

 

Esta reportagem da Revista Claudia mostra a realidade de muitas adolescentes que 

sonham com uma vida melhor saindo da casa dos pais, acredita viver uma exploração, e se 

apegam às oportunidades que elas pensam ser melhor, mas depois de casadas enxergam a 

realidade que antes estavam bem e agora passam a ter uma grande responsabilidade, ser 

adulto cuidar de filhos, marido, casa; isso se torna cansativo e desgastante. Nesta reportagem 

há meninas que se arrependeram, umas que os maridos são ciumentos e até mesmo violentos, 

outras já acham ter feito a coisa certa, pois têm uma vida com dificuldades financeiras, mas 

vivem bem com seu companheiro.  
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Outro caso muito comum de gravidez na adolescência são as adolescentes que por 

pressão do namorado ou revolta com a família, ou até mesmo sem nenhum motivo aparente, 

acabam tendo relações sexuais sem prevenção e sem nenhuma orientação, podendo 

engravidar ou pegar uma doença sexualmente transmissível. 

Retomando nosso tema, que retrata o dia a dia de uma adolescente que não quer ser 

menos que suas amigas de escola e inventa uma avó e um namorado fictícios. Observamos 

que o livro tem um narrador onisciente, pois conta tudo sobre o personagens e sobre o enredo, 

está sempre por dentro dos acontecimentos e sabe tudo dos personagens: 

 

Enquanto Clarisse descrevia, cada detalhe, tudo o que acontecera no tal corredor: 

línguas entrando em bocas, mão explorando e apalpando, pulmões resfolegando, 

cheiros e calores, Mariana nem se esforçou para esconder a nuvem negra que lhe 

encobrirá o rosto.Imaginou-se no lugar da amiga, encostada na parede do corredor 

escuro, espremida pelo corpo de...de Fernando. (BANDEIRA,1997, p.10.) 

 

Clarisse descrevia cada detalhe ocorrido com ela e seu namorado Rafael, instigando e 

aguçando os desejos de Mariana que ficou com muita inveja de sua amiga. Observamos como 

as amizades podem influenciar e mexer com o psicológico dos adolescentes. Hoje eles vivem 

em constante competitividade e têm uma imaginação muito fértil pois estão em 

desenvolvimento corporal e os desejos estão aflorando.  

Quando uma adolescente da turma que tem um pouco mais de informação e começa a 

falar de namoro todas têm sempre uma história mirabolante para contar, mesmo que seja 

fictício. Este e o caso de Clarisse e Mariana. Como Mariana tinha uma grande imaginação e 

não podia ficar assim tão diferente das amigas, inventou um Fernando, seu grande amor que 

terminou o colegial e foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Só que ela esqueceu que 

falara para as amigas que ele ficaria fora apenas seis meses e como o tempo voou, chegara a 

hora do retorno: 

 

-Ai, menina! eu aqui falando do Rafael e até esqueci: estamos em junho, Mariana! 

-E o que tem junho? 

-Ué! O Fernando não viajou pelo intercâmbio em novembro? Não eram seis meses? 

Ele já deveria ter voltado, não é? Quando é que ele volta? “Fernando! De novembro 

a junho... Ai, como é que eu fui esquecer de fazer essas contas?”  “–Fernando? Ah, é 

claro! Volta no fim do mês. Estou que nem me aguento de ansiedade, menina!” 

E a alegria de Mariana levantou voo, como uma borboleta que abandona a flor. 

(BANDEIRA,1997, p. 23-24.) 
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Assim vemos como a cabeça da adolescente está tão cheia de conflitos que esquece até 

das mentiras contadas para as amigas. Ela se enrola mais quando diz que Fernando mandara 

uma carta e fala que está louco de amor por ela. 

Mariana tenta parecer mais velha usando sutiã com enchimentos, coloca absorvente na 

bolsa e deixa à mostra para que a amiga veja que ela não é mais criança. Entendemos que isso 

é a vontade de ser mais velha: 

 

“Nem vai dar pra caprichar na maquiagem...” tirou o abrigo, a blusa e o sutiã, 

colocando os enchimentos sobre a penteadeira. Levou menos de cinco minutos no 

chuveiro e enxugou-se com pressa. Espalhou a base rapidamente, passou batom e 

recolocou o sutiã, ajeitando os enchimentos com cuidado. Como de hábito, mirou-se 

no espelho, para apreciar o resultado. [...] “Deixa ver ... no mês passado, que dia eu 

disse que estava menstruada? É ... acho que foi no meio do mês. Hoje é dia 11. Não 

posso me entregar...” Na última gaveta do armário, no fundo, atrás de roupas não 

mais usadas, estava o pacote de absorvente. Pegou um, pôs na bolsa e correu para 

sala. [...] Abriu a bolsa e começou a procurar lá dentro, com a mão direita, enquanto 

a esquerda apoiava-se no zíper, segurando o absorvente um pouco para fora, o 

suficiente para que a amiga pudesse perceber que ele estava ali. 

-Ih, Mariana, veio, é? 

-Ai, se veio menina! Estou com uma cólica... 

-Horrível né? 

-Nem me fale! (BANDEIRA,1997, p.36- 43)   

 

No enredo há várias personagens Mariana, Jorginho, a mãe de Mariana e as amigas de 

escola. A mãe de Mariana, que é uma personagem secundária no romance e aparece poucas 

vezes na história, é uma mulher forte e decidida, quando o pai de Mariana sumiu ela até o 

levou à justiça, mas nunca conseguiu que o pai ajudasse a cuidar da filha, trabalha muito de 

segunda a sábado para conseguir sustentar as casa: 

A mãe almoçava no trabalho. Dava duro e sustentava a casa sozinha. O marido tinha 

sumido sem deixar nada. E não houve advogado que tivesse conseguido uma 

condenação que o obrigasse a pagar pensão para a filha. Aos poucos, o orgulho da 

mãe tinha dispensado o ultimo advogado. 

- Sou muito mulher para sustentar nós duas, Mariana- vivia dizendo a mãe. – 

Nenhuma de nos precisa daquele miserável!  

“Coitada da mãe... acho que ela deveria arranjar um namorado... Será que dá pra 

arranjar um namorado na idade dela? Já tem trinta e três anos. Nossa? 

(BANDEIRA,1997, p.25.)  

 

Agora com Mariana refletindo sobre a mãe ter ou não um namorado fica explícita a 

confusão, pois se ela é muito nova para ter um namorado, a mãe seria muito velha para ter um 

namorado? Mas no romance a mãe de Mariana passa a conhecer melhor um de seus chefes 

que a pede em namoro, mas Mariana não consegue saber se quer ou não a presença dele, pois 

é um velho careca; assim se refere ao namorado da mãe: 
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Porque hoje me sinto mais jovem como nunca. Bom, vamos lá, minha filha: acho 

que arranjei um namorado! 

 A boca de Mariana abriu-se como se ela tivesse perdido a força dos maxilares. 

-O que?! 

-Ué, filha, por que não? Sabe... é o gerente financeiro lá do escritório. Ele é 

divorciado e... 

-Quem? Aquele careca que você disse que queria ver morto?  

- Bem, minha filha, isso num momento de raiva, que já passou. Ele é meio 

reservado, custa a deixar as pessoas perceberem o que ele é de verdade, por dento. 

Agora ele tem se aproximado mais, vem sorrindo, conversando... Puxa, como eu 

estava errada! Ele... ele é um amor, querida! 

Mariana encarou a mãe, como se fosse ela a mais velha: 

- Quantos anos ele tem, mãe? 

- Ele? Oh, ele ainda é jovem. Só tem quarenta e cinco... 

- Quarenta e cinco?! 

O sono custava a vir.” 

“Nossa! Quarenta e cinco anos! Como é que alguém velho assim pode namorar? 

Podia ser meu avô! O vovô já tinha quarenta e cinco anos quando morreu de 

enfarte...” “Minha mãe, namorada de alguém! Minha própria mãe! Como será que os 

velhos namoram? Será que dão beijo de língua também?” De repente, num arranco, 

sentou-se na cama: 

- Meu Deus! Será que aquele careca vai pôr a mão no peito da mamãe? 

(BANDEIRA,1997, p. 53-55)  

 

Observamos como Mariana recebe a notícia de que sua mãe tem um namorado e sem 

muita conversa já questiona que ele é velho e careca. Isso meche com o psicológico da 

adolescente que questiona a mãe, que há algum tempo atrás vivia chamando-o de velho e 

careca. A mãe explica que quando começa a nascer um sentimento todas as aparências ruins 

se vão na mesma medida que o carinho, amor começa a aparecer, temos que conhecer melhor 

as pessoas.  

Com toda aquela conversa, Mariana nem pode dormir pensando no namoro da mãe. E 

os pensamentos conflituosos da juventude se apresentam na forma de revolta, na medida em 

que ela imagina que o namorado da mãe irá ter um contato íntimo com a mãe. 

Na escola com as amigas Mariana estava a ficar louca pensando em tudo que 

acontecera: com a vida amorosa da mãe e sua briga com Jorginho. Ela estava muito confusa, e 

misturava os pensamentos como se nem soubesse onde estava, estes conflitos fazem com que 

a adolescente fique transtornada: 

 

“Será que ela vai querer casar com o careca?”, pensava ela, gelada de frio[...] 

Clarisse narrava os episódios da tarde anterior, quando se encontrara pela segunda 

vez com Rafael: 

-Ai, menina! com um tempo como esse, a gente só podia ir ao cinema, né? Ai, 

homem é ótimo quando está frio... 

Clarisse usava um “ai” para cada duas frases e revirava os olhos dentro das órbitas, 

detalhando cada lance da imensa “ousadia”, “safadeza” e “gostosura” de Rafael, 

como ela mesma dizia, classificando as diferentes ações do tremendo namorado. Na 
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cabeça de Mariana, as frases da amiga misturavam-se com a briga que tivera com 

Jorginho e com os planos amorosos da mãe. [...] Num relance, imaginava Jorginho 

no cinema, com Clarisse, fazendo tudo aquilo que a amiga contava. De repente, era 

o careca que estava no cinema e Clarisse tinha se transformado na mãe. Imaginem 

arrumar um namorado careca e com aquela idade. (BANDEIRA,1997, p. 56-57) 

 

Essa situação estranha estava mexendo com Mariana, era uma mistura de sentimentos 

que não sabia explicar:raiva, medo, ou amor que sentira por Jorginho? Pois a briga dos dois 

foi por que ele disse que já tinha namorada e Mariana ficou enciumada, mas não sabia 

explicar, e com a mãe, qual era o sentimento, ciúme, perda? E a amiga da escola que só falava 

no tal Rafael? Esses sentimentos nesta fase são muito comuns os adolescentes querem ter tudo 

e todos a sua volta, seus desejos, anseios, todas as atenções voltada para eles. 

No ambiente escolar estava havendo uma reunião para discutirem a respeito da festa 

de formatura. Licinha, uma colega de escola que Mariana não tinha muito contato por ser do 

oitavo ano B, estava a organizar tudo e para que tudo corresse bem precisaria arrecadar 

dinheiro para o grande baile de formatura, mas havia um impasse, pensaram em dançar valsas 

com pais, padrinhos, namorados, a discussão foi longe porque nem todos tem uma família 

estruturada composta de pai, mãe, na maioria das famílias os pais são separados e não tem um 

boa convivência: 

 

Licinha veio avisar: a comissão tinha decidido que o melhor meio de levantar fundos 

para o baile seria organizar festas. A primeira ficou marcada para o dia 30 daquele 

mês, como despedida do semestre. Licinha oferecia a própria casa. Cada aluna traria 

um prato de doce ou salgado, cada aluno uma garrafa de refrigerante todo pagariam 

ingresso nas festas. [...] Nos dias anteriores aas discussão maior tinha sido sobre as 

valsas. [...] Seriam três valsas. A do pai, a do padrinho e a do namorado. Daí 

começou outro impasse: o número de pais separados era enorme nas oitavas.  

-Se meu pai for à festa, minha mãe já disse que não entra lá nem pintada!- 

argumentava Renatinha, a favor da exclusão da valsa dos pais. Mas a discussão, e as 

valsas foram reduzidas a duas:a dos pais ou padrinhos de acordo com a constituição 

e a vontade de cada uma das famílias dos formandos, e a valsa dos namorados. 

(BANDEIRA,1997, p. 59) 

 

Namorado, como Mariana iria fazer para dançar a valsa com o tão famoso Fernando 

que só existira no seus pensamentos e suas mentira, pior, estava chegando o dia que Fernando 

voltaria de viagem e qual desculpa Mariana conseguiria inventar para sair desta enrascada. E 

como haveria oito festas, as adolescentes já estavam todas animadinha com o que poderia 

acontecer nessas festas, Fernando chegaria antes da primeira festa, de acordo com as datas de 

Mariana, que agora ficara desesperada sem saber o que fazer: 



15 
 

- Mariana, até esqueci de te falar hoje de manhã: o Fernando chega daqui a duas 

semana, não é? “Duas semanas? Que dia eu disse que ele voltava?” 

-É..dia 27. 

-Pois é, eu falei com as meninas, e elas estão loucas de vontade de conhecer o teu 

Fernando. A Ivonete, a Martinha e até a Selma, a Melissa e a Elisângela da oitava B. 

você tem que levar o gatão na casa da Licinha, na festa do dia 30, viu? “Como?!” 

- Na festa do dia30? Claro...claro que eu levo... Desligou e voltou para a cozinha, de 

cabeça baixa. [...] Mariana foi para o quarto com a cabeça explodindo, como se 

tivesse dado cinco voltas numa montanha-russa. [...] Sentou-se na cama, avoada, 

sacudindo a cabeça, sem saber o que fazer. De repente, sentiu-se molhada, como se 

tivesse feito xixi. “Ai, o que é isso? Virei bebê de novo? O que está acontecendo?” 

Na sala, a mãe, cheia de sorrisos, falava ao telefone com o gerente financeiro do 

escritório quando ouviu um grito de triunfo, vindo do banheiro: - 

Chegou!!(BANDEIRA,1997, p. 61-62) 

 

“Chegou!!!” Sua menstruação havia chegado. Para a personagem era tudo que queria, 

a transformação, mudança do corpo. Agora ela havia se tornado moça e sente a mais 

importante das adolescentes antes tinha só vontade, agora seus anseios e desejos ficaram 

maiores, mesmo com a chegada de sua menstruação ela ainda tinha um problema a resolver, 

como Mariana acharia um Fernando para levar a festa do dia 30 para apresentar às meninas?  

 

“O que é que eu vou fazer? Meu Deus me ajude! O que é que eu vou fazer? Não 

posso inventar de novo doença de vó...” desde quarta-feira, o maldito dia 27, procura 

fugir de Clarisse, mostrando-se sempre com algo a fazer na escola, sempre tendo de 

procurar alguém para um recado inadiável, e respondendo com sorrisos maliciosos, 

cada vês que alguma amiga pergunta como tinha sido a chegada do incrível 

Fernando. [...]Já eram quatro da tarde quando Mariana saiu do demoradíssimo 

banho. Nua, no meio do quarto, andava de um lado para outro, como se a primeira 

festa arrecadação de fundos para o baile de formatura fosse o seu próprio casamento. 

Aquele fim de semana, decididamente, mostrava-se um sufoco: “Inferno! E ainda 

por cima a mãe veio com aquela história de que eu preciso conhecer o carec... quer 

dizer, o Haroldo! Almoçar com ele no domingo... Imagine! Não vou nem morta! 

Que horror! A própria mãe da gente namorando! E com aquela idade!” Maquiou-se 

com capricho. Tinha comprado um batom mais vermelho no dia seguinte à chegada 

da tão esperada menstruação. O perfume era da mãe. Uma delicadeza. Sobra de 

lembrança do pai. (BANDEIRA,1997. p. 71-72) 

 

Mariana, mesmo com suas confusões, estava felicíssima com as novidades. Para ela as 

mudanças estavam só começando, agora ela se sentia mais feminina e mulher, e para sair da 

complicada história do Fernando, teve outra ideia, pedir ajuda para Jorginho: 

 

Começou a colocar o sutiã com os enchimentos e sentiu-se desconfortável. Tirou 

tudo e olhou-se no espelho. “Hum... Estão pequenos... estão... estão quase...” As 

palmas das duas mão corriam da cintura para cima, avaliando o volume dos seios.  

“Ah, não vou mais usar essa porcaria!” Jogou os enchimentos no cesto do lado da 

penteadeira, onde já estava os lenços de papeis usados para a longuíssima sessão de 

maquiagem. Vestiu a blusa que tinha comprado para a festa. “Hoje, nada de 
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camisetas.” Calça jeans, sem rasgo, que bordara charmosamente na coxa, [...]” Ah, 

se agora me aparece um garoto pela frente, um garoto qualquer, que não fosse muito 

feio, eu ia pedir que ele fosse a festa comigo, fingindo que era o. [...] “Como ?! Ai, 

como eu sou burra! Porque não pensei nisso antes?! O Jorginho pode servir pelo 

menos pra me salvar a vida!” (BANDEIRA,1997,p. 73-74) 

 

Pois bem, Mariana se deu bem mais uma vez, chegou à festa com seu amigo Jorginho 

se passando por Fernando, seu namorado imaginário. Arrasou, todas as meninas ficaram 

loucas com o namorado da Mariana, tiveram alguns apuros devido à mentira da viagem para 

os Estados Unidos, mas saíram-se bem. 

E Mariana, depois de ter passado todo aquele transtorno com suas mentiras, descobre 

que o famoso Rafael, namorado da amiga Clarisse também era uma grande invenção, não 

havia nada de namorado Rafael, mas como hoje os adolescentes não deixam nada passar, 

Mariana perdoou a amiga, contou a verdade e ainda se deu bem com o amigo de infância. Os 

sentimentos de raiva que Mariana sentia nas discussões com Jorginho não eram raiva, mas 

carinho e amor. Esta é fase dos conflitos internos, as adolescentes ficam com raiva de tudo e 

do mundo, não sabendo expor suas ideias e sentimentos. No final, tudo deu certo. 

 

 

Considerações finais: 

 

 

 Ao analisar o corpus escolhido para esta pesquisa, que se refere a Mariana, livro de 

Pedro Bandeira, o escritor dos adolescentes, trabalhamos a adolescência e formação da 

identidade, observamos como os adolescentes são vulneráveis e estão abertos às coisas que 

lhes interessam e chamam a atenção. Percebemos que os jovens em construção da sua própria 

identidade procuram aproximar-se de tudo que possa se envolver e ter algum conhecimento.  

Esta pesquisa abriu um leque para as perguntas frequentes que jovens possam fazer a 

respeito de relacionamentos e sexualidade, estão descobrindo seus corpos e os desejos, nesta 

fase os pais têm que ter um cuidado redobrado, mas sempre com muita liberdade de 

conversação, o jovem interessa por aquilo que lhe chama a atenção. Mariana, a personagem 

do romance, é um exemplo de um grupo de adolescentes da atualidade, com uma família 

desestruturada, com conflitos pessoais e amorosos, e desejo de crescer. 

Enfim, a escolha específica desse romance baseia-se na sua temática voltada para a 

adolescência, proporcionando significados capazes de levar o leitor a compreender, ainda que 

de forma empírica, o sentido da vida. A literatura é um dos meios mais eficazes para 
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transmitir o conhecimento do mundo. Por considerarmos o romance Mariana importante na 

formação do leitor juvenil, por oferecer significados diversos, enriquecendo a sua vivência é 

que escolhemos estudá-lo. O caráter simbólico, o tom coloquial, as personagens adolescentes, 

a questão da identidade são elementos determinantes que concorrem para a identificação do 

leitor com a obra, garantindo o seu sucesso. 
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