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CAPÍTULO 15 

INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E A FAMÍLIA: PRÁTICAS PSI, 
SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA E PRODUÇÃO DE 

SUBJETIVIDADE* 

Neuza Guareschi** 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

ão podemos falar sobre práticas psi, sociedade contemporânea e 
produção da subjetividade sem nos debruçarmos sobre as novas 

perspectivas de tempo e espaço tencionadas pelo avanço, quase que 
frenético, da ciência, da tecnologia e da mídia. Em um processo mundial 
denominado globalização, rearranjos de ordem cultural, política, econômica 
e social provocam sensíveis modificações nos modos de ser e habitar o 
mundo em transformação. Esse processo constitui experiências de 
velocidade, aceleração, fragmentação, turbulência, efemeridade, e nos 
provoca a pensar a vida cotidiana a partir, de pelo menos, duas 
problematizações centrais: Quais as formas de subjetividade que podemos 
experimentar a partir de outros olhares para as práticas psi na 
contemporaneidade? Que sujeito se produz na contemporaneidade mediante 
essas formas de subjetivação? Se pararmos para observar e pensar algumas 
imagens que nos são lançadas no turbilhão do cotidiano, ficamos perplexos 
com os paradoxos das múltiplas realidades discrepantes que convivem ao 
mesmo tempo, pois se vislumbra um período de descompasso entre as 
fortes e constantes transformações técnico–científicas e as condições de 
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vida: “a percepção vertiginosa de que estamos por um fio, a descoberta 
penosa de ver-se reduzido a quase nada, a suspeita crescente de que esse 
pouco talvez não baste para prosseguir. Ao lado da certeza esvaída, a vida 
depauperada, o abismo escancarado, a quebra irremissível no fio do tempo e 
no contorno da alma” (PELBART, 2000, p.7), ou seja, a segurança que as 
instituições nos davam agora é por elas mesmas desmontada. Mas o 
paradoxo reside, justamente, na tentativa de produção de um lado de 
multiplicação e provisoriedade das formas de subjetividades e, por outro da 
busca perene de marcadores identitários que tornariam essas subjetividades 
essencializadas e permanentes como a infância e a adolescência. 

Ao seguirmos a primeira interrogação sobre as formas de 
subjetividade, não poderíamos deixar de nos perguntar sobre as 
possibilidades que emergem a partir dessas transformações, já que a 
subjetividade, na discussão que é feita aqui, é produzida por agenciamentos 
coletivos e, portanto, visível em território ético–político tanto como 
evidência quanto como problema, ou seja, com interpretações múltiplas e 
divergentes. Por exemplo, as relações entre os corpos e os modos de viver 
ganham outras matizes na articulação entre vida e sistemas de 
informação/comunicação. Bauman (2004) nos diz que neste mundo em rede 
e de relacionamentos virtuais, tudo é mais fluido e líquido e nossas relações 
estão funcionando mais na ordem da impermanência, nas quais podemos 
nos conectar e desconectar no instante em que desejamos. Isso pressuporia 
uma experiência de maior liberdade, mas o que ocorre é que essas novas 
formas de subjetividade estariam amarradas cada uma delas a uma 
identidade, constituídas por novas formas de governo da vida. Dessa forma, 
a experiência contemporânea não está mais presa a noção de um espaço–
tempo fechado, mas sim a uma identidade circunscrita que se movimenta 
em um espaço–tempo cibernético/virtual (AZAMBUJA, 2006). 

A modernidade entende as experiências concretas e imediatas como 
sendo particulares, mas inseridas em espaços gerais, abstratos, infinitos e 
ideais. O que se pode chamar de lugar é o espaço vivido e definido pelo 
sensorial, pelo imediato e, ao mesmo tempo, ideal. Nesses termos, conta muito 
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mais a capacidade de criar novos “lugares no espaço e de trocar de lugar para 
lugar, ou seja, de mobilização” (VEIGA-NETTO, 2002), em contraposição à 
lógica medieval, em que as práticas diárias dependiam de um espaço físico 
concreto, onde a dominação dependia da posse de um espaço físico. 

Já na lógica espaço–tempo estabelecida no contemporâneo, importa 
cada vez mais o produto dessa relação —a velocidade—, que toma a frente 
nas formas de subjetivação, valorizando sempre mais a mobilidade, a 
velocidade de acesso a todas as coisas, com efeitos de “hiper consumo”, 
descartadas pelas práticas econômicas e políticas. Outra condição presente 
neste mesmo cenário é o que Veiga-Netto (2002) aponta como sendo a 
volatilidade nas experiências vividas no cotidiano, um estado de sempre 
mudança sentido na sua inconstância. Bauman (2001), como foi apontado 
no início desta apresentação, refere-se a um estado de leveza e fluidez em 
contraponto ao sólido presente numa lógica espacial e temporal com mais 
durabilidade e com limites bem definidos presentes na modernidade. Com a 
mobilidade e o volátil demarcando posições no campo subjetivo, o que se 
mostrava de longo prazo, com grande durabilidade, definitivo, apresenta-se 
com um caráter cada vez mais transitório, supondo “uma crescente 
aceleração no ritmo de se relacionar com as coisas e com as pessoas, 
transformando o cotidiano num caleidoscópio de apelos, exigências e 
possibilidades” (JOBIM E SOUZA, 2005, p. 101). 

Pensar a subjetividade desta maneira implica olhá-la como um tipo de 
experiência forjada por relações entre verdade e poder. As relações de poder 
não devem ser entendidas somente enquanto algo instituído, mas também 
como um poder periférico que atravessa as relações no microtecido social. O 
poder é algo que se exerce, que se efetua, é uma ação sobre outra ação 
possível (FOUCAULT, 1995). Estas ações não se restringem somente ao plano 
de uma economia política, mas também, ao de uma economia subjetiva. 

A relação entre economia política e economia subjetiva é algo 
forjado na modernidade. Se tomarmos a vida na polís grega, por exemplo, a 
esfera pública (ARENDT, 1989) dizia respeito à aparência ligada à 
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existência quando vista e ouvida por outros, de modo que o público era o 
contrário do privado, a existência de uma desindividualização, de um vivido 
não em um espaço de dentro, mas de um vivido no coletivo, o público 
voltava-se para o comum, para um espaço onde o humano se dava a 
conhecer de forma igual. Era visto e ouvido aquele ou aquilo que tinha uma 
existência pública. Em contrapartida, a esfera privada apresentava como 
característica uma existência que se privava de algo, ou seja, o privado 
estava relacionado à privação. Privação em termos de participação, de 
pertencimento ao comum, “quem quer que vivesse unicamente uma vida 
privada —o homem que, como o escravo, não podia participar da esfera 
pública ou que, como bárbaro, não se desse ao trabalho de estabelecer tal 
esfera— não era inteiramente humano” (ARENDT, 1989, p. 48). Essa 
divisão entre público e privado começa a ser borrada na medida em que a 
formação dos Estados– Nação, e não mais cidades-estados ou feudos, têm 
como estratégia de governo uma economia política, ou seja, não se trata 
mais de uma economia doméstica no sentido de como o homem-livre ou o 
homo faber na pólis grega deveria administrar o seu lar para poder 
participar da vida pública e do mercado de trocas, mas de uma forma de 
governo da população, de uma arte de governar a vida. 

Para Foucault (1995, p. 278) o nascimento da economia política está 
relacionado à problemática de governo, ou seja, “Como se governar, como 
ser governado, por quem, até que ponto, com qual objetivo, com que 
método etc.” Para este autor o significado moderno de economia somente é 
possível a partir da percepção dos problemas da população, depois da 
sociedade soberana e a partir da seguinte questão: “(...) como introduzir a 
economia —isto é, a maneira correta de gerir corretamente os indivíduos, os 
bens, as riquezas no interior da família— no nível da gestão de um 
Estado?” Assim, é nas relações que se estabelecem entre a população e a 
riqueza que passam a se produzir os saberes que sustentam a economia 
política como ciência do governo e que o Estado passa a ter a família como 
instrumento para exercer parte das funções de manutenção da vida até então 
exclusivas destas. Trata-se de um gerenciamento sobre as formas de viver: 
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uma economia política que forja uma economia subjetiva. Isso assume uma 
importância central para os saberes que buscam a regulação dos 
comportamentos nas instituições sociais, pois fica caracterizado “(...) a 
entrada da vida na história — isto é, a entrada dos fenômenos próprios à 
vida da espécie humana na ordem do saber e do poder—, no campo das 
técnicas políticas” (FOUCAULT, 2003, p. 133). 

É neste plano do conhecimento que a Psicologia começa a engendrar-
se na direção da produção de um sujeito dotado de um “mundo interno”, de 
um “mundo de representações”, de uma identidade, que forjam a figura do 
sujeito privado. Este sujeito privado difere do sujeito privado da economia 
política, pois não se trata de localizar essa experiência do privado, em um 
primeiro momento, no âmbito da economia doméstica, no âmbito do lar, e 
sim de localizá-lo em um espaço interior, um espaço dentro do sujeito não 
específico da atividade cerebral, do organismo do ser vivo, mas específico 
da condição humana, de sua relação com o passado e com o futuro 
(BERNARDES, 2006). Trata-se de examinar o humano naquilo que o difere 
das noções de natureza: a experiência de interioridade, pois segundo 
Foucault (2002, p. 138), o evolucionismo 

mostra que o fato psicológico não tem sentido senão com relação a 
um futuro e a um passado, que seu conteúdo atual assenta-se sobre 
um fundo silencioso de estruturas anteriores que o carregam de toda 
uma história, mas que ele implica, ao mesmo tempo, um horizonte 
aberto sobre o eventual. 

São os fenômenos de adoecimento que empurram a Psicologia para 
uma ciência humana e não natural. Os fenômenos de adoecimento serão 
considerados na sua articulação com um plano de representações e 
significações mentais que formulam, de um lado, a estrutura do sujeito 
psicológico, figuras neuróticas, psicóticas, perversas; de outro lado, a 
relação dessa estrutura com aquilo que é exterior à interioridade do sujeito, 
a família. Essa problemática da interioridade para o campo psicológico irá 
intensificar as formas de governo das vidas, ou seja, na medida em que a 
interioridade cria descaminhos pelas relações que estabelece com a família 
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que a constitui de modo a tornar a psicopatologia uma forma de objetivação 
das formas de viver, abre-se um espaço de investimento governamental 
sobre a interioridade e a família bem como a necessidade de conformar 
categorias identitárias nesse plano de subjetivação (BERNARDES, 2006). 

As formas de governo da interioridade e da família tornam-se 
possíveis, pois, aliam-se aos ideais modernos da saúde como uma questão 
de polícia (FOUCAULT, 1995). A Psicologia apresenta-se como uma 
possibilidade de salvaguardar individualidades, na medida em que é nessa 
figura que investe, é a possibilidade de objetivação do indivíduo que dá à 
Psicologia um status, um regime de verdades. 

As práticas de governos “psi” forjam o privado e o justificam como 
uma forma de proteção do conjunto da população. A maneira da Psicologia 
subsidiar os jogos políticos, diz respeito à intensificação da privatividade do 
indivíduo por meio de práticas e procedimentos que o tornam não apenas 
responsável pelos processos de adoecimento, mas o mantém 
“responsabilizável”. Essa manutenção do “responsabilizável” torna-se um 
dos mecanismos biopolíticos da Psicologia (BERNARDES, 2006). 

Esse mecanismo será articulado no interior do espaço doméstico, 
daquilo que se estabelece como família nuclear, que é a via pela qual se 
torna possível objetivar uma economia psíquica. É por meio do governo 
(práticas de exame e confissão, tribunal de condutas, condicionamentos) da 
economia psíquica que a Psicologia começa a tornar-se uma estratégia de 
controle das populações. A economia psíquica é a forma pela qual às 
práticas psicológicas inscrevem o “eu” individualizado e interiorizado como 
a base de uma narrativa histórica. Isso implica voltar-se para os efeitos 
dessa economia no que tange à problemática da conduta do sujeito sobre si 
mesmo ou sobre os outros. A inteligibilidade e a visibilidade que as práticas 
psicológicas produzem possibilitam tanto a necessidade de administração 
da economia psíquica quanto à forma personalizada como será 
administrada. A economia psíquica torna-se uma estratégia da economia 
política e, portanto, uma forma de economia subjetiva. 
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As práticas psicológicas permitem criar uma fronteira entre o público 
e o privado, objetivando o primeiro como população/pobreza/Estado 
organizados em comunidades periféricas e o segundo como o “eu interior” 
envelopado pela pele. As práticas psicológicas começam a entrar no 
cotidiano das comunidades mediante tecnologias de bem-estar social. O 
foco não é propriamente o interior do sujeito, mas a forma de manifestação 
desse interior em termos de comportamento, de conduta, de hábitos diários, 
um território no qual o indivíduo torna-se inteligível e praticável segundo 
um modelo de equilíbrio social.  

A tutela passa a ser um dos campos de aplicação das práticas 
psicológicas para o sujeito privado que nunca está livre, é uma 
subjetividade que carece dos ideais da economia psíquica: pai alcoolista e 
desempregado; mãe prostituta e empregada doméstica; pais e mães 
ausentes; pais violentos e mães submissas; mães que se tornam pais e pais 
que desaparecem; famílias desestruturadas. A tutela permite que esse 
indivíduo privado seja governável para compreender que sua história 
repetirá a história de seus pais, portanto deve responsabilizar-se em 
controlar essas faltas internas para modificar a sua história. As figuras 
formuladas por essas práticas são os indivíduos que não cessam de aparecer 
nas populações: as crianças e os jovens, os “psicopatológicos”, os 
“criminosos” e suas vítimas, os “subversivos”, os operários. É o que 
poderíamos nomear, em termos de práticas “psi” de reformatórios psíquicos 
e ressocializações psíquicas que investem no indivíduo privado. Neste 
sentido, são práticas de privação que vêm ao encontro dessa figura 
indivíduo para reforçá-la e responsabilizá-la. O privado torna-se uma 
condição para salvaguardar o público, para este não ser contaminado 
(BERNARDES, 2006), ou seja, entramos aqui na segunda interrogação que 
apresentei no início da minha fala: que sujeitos são produzidos a partir de 
certas formas de subjetivação. 

Desta forma, as biopolíticas desenvolvem mecanismos de sujeição da 
subjetividade no interior de uma combinação complexa de técnicas políticas 
de individualização e de procedimentos de totalização nas formas de 
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governamento da vida. Porém, o exercício de poder deve ser entendido 
junto com as possibilidades de resistência que constituem os processos de 
subjetivação. É nesse jogo que a família passa a ser objetivada em relação à 
infância e a adolescência. Essas duas objetivações no interior da família 
aparecem tanto como foco de investimentos biopolíticos quanto como 
formas de resistência à quilo que as configuram em termos de campo de 
saber. A infância e a adolescência são formas do poder se estender e se 
multiplicar —de família nuclear passa-se a investir nos elementos 
constitutivos dessa instituição. São figuras-existências que ao serem 
forjadas adquirem utilidade e rentabilidade política nas formas de governo 
da família. Isso porque a família nuclear é antropologicamente 
desconstruída na contemporaneidade, porém criam-se novas formas de 
experiência de família da qual emergem novos objetos: infância e 
adolescência entre outros. Porém, é importante que também apontemos que 
a resposta diante disso é que a produção de subjetividades mostra-se capaz 
e disposta a correr riscos, a lidar com o provisório e a criar alternativas que 
se propõem a lidar com as inquietudes e as descontinuidades e, a gerar, a 
partir delas, as possibilidades de outros modos de vida à convivência 
familiar, de educar a infância e de entender a adolescência.  

Assim, a discussão sobre família, infância e adolescência e as 
práticas psi remete-nos ao que chamou Foucault (1999) de “corpo político”, 
ou seja, considerar a produção de conhecimentos sobre essas categorias é 
pensar em um “conjunto de elementos materiais e de técnicas que servem 
de armas, de reforço, de vias de comunicação e de pontos de apoio para as 
relações de poder e de saber que investem nos corpos humanos e os 
submetem a uma condição de objetos de saber” (FOUCAULT, 1999, p.27). 
Analisar o investimento político-estratégico sobre isso a partir de um campo 
de saber e de relações de poder é pressupor que existe uma implicação 
mútua entre “sujeito que conhece, os objetos a conhecer e as modalidades 
de conhecimentos” e que esses “são outros tantos efeitos dessas implicações 
fundamentais do poder–saber e de suas transformações históricas” 
(FOUCAULT, 1999, p. 29). É nesses termos que discutimos a implicação 
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das práticas psicológicas como ferramentas conceituais e de intervenção no 
investimento em termos de disciplinarização e controle de corpos–
existências na perspectiva de que esses se tornem bem adaptados, sadios e 
integrados à ordem social. 

É, também, nesse percurso que o instrumental da Psicologia foi e é de 
grande valia para o esquadrinhamento e classificação de condutas. Como 
diz Rose, “a psicologia, como um corpo de discursos e práticas 
profissionais, como uma gama de técnicas e sistemas de julgamento e como 
um componente de ética, têm uma importância particular em relação aos 
agenciamentos contemporâneos de subjetivação” (1999 p. 146). Assim, 
exerce também o papel de definir as características e os critérios balizadores 
para a classificação das populações. 

A produção de conhecimento sobre a vida, demarcada, sobretudo, 
pelas Ciências Naturais, no século XIX, pretendia “desvendar” as leis 
naturais que regeriam, especialmente, o corpo, a mente e a sociedade. Tal 
como na prática da biologia evolucionista, emergem práticas psicológicas 
destinadas ao controle dos sujeitos por meio da disciplina ou pela 
valorização da busca de um suposto indivíduo autônomo, remetendo-o a 
uma ordem do natural (GONZALES, 2007). 

Com a modernidade ocidental, surge, então, uma rígida 
cronologização do curso da vida individual, com vistas à obtenção de um 
critério objetivista e naturalista para a determinação da idade de cada 
indivíduo, o que gerou uma profusão de saberes científicos, jurídicos sobre 
estágios da vida (GROPPO, 2000). Por exemplo, a modernidade propiciou 
uma concepção relativa à juventude como uma fase de transição, composta 
por um conjunto de etapas normatizadoras que conduziriam 
progressivamente em direção ao mundo adulto em uma sequência linear em 
que a sucessão e a ordem das etapas a serem percorridas estariam ligadas à 
certeza do projeto dessa modernidade. Já, no contemporâneo, a 
possibilidade de entender a juventude como um encadeamento contínuo e 
necessário em relação às experiências dos jovens, articula-se às exigências 
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do mundo das instituições sociais e políticas, dissolve-se perante as 
transformações e mudanças ocorridas neste tempo. A primeira dessas 
transformações é a própria impossibilidade de se ter continuidade e certeza 
sobre a noção de tempo e espaço gerando ao mesmo tempo diferentes 
experiências espaço–temporais (GONZALES, 2007). 

A noção de idade, no entanto, na perspectiva discursiva que 
assumimos aqui, pode ser tomada como uma marca que nos posiciona no 
mundo, marcadores identitários que se inscrevem como símbolos culturais 
que diferenciam, agrupam, classificam e ordenam as pessoas conforme 
marcas inscritas na cultura —sobretudo, na cultura do corpo, “cujos 
significados nem são estáveis nem têm a mesma importância ou penetração 
relativa, combinam-se e recombinam-se permanentemente entre si” 
(VEIGA-NETO, 2000, p. 215). 

Com essa noção relativa às idades, questionamos a visão instituída 
por um pensamento psicológico desenvolvimentista que estabelece 
características inerentes para cada uma das etapas da vida. Da mesma 
forma, a constituição e objetivação da vida cronologizada em etapas a 
serem percorridas é fruto desta vertente “psi” de cunho evolutivo, porém, 
não somente, mas também de vertentes médicas, sociológicas. Se, por um 
lado, é na modernidade que se produz as concepções de infância, de 
juventude e de família como a conhecemos hoje, por outro, a própria 
constituição da sociedade moderna, com instituições como a escola, o 
Estado, o direito e o trabalho industrial, assentou-se “no reconhecimento 
das faixas etárias e na institucionalização do curso da vida”, mostrando-nos 
um mútuo engendramento de mudanças e institucionalizações na rede social 
no período moderno, o que se configurou também como um solo fértil para 
a objetivação das idades (GROPPO, 2000). 

Nesse processo, a psicologia duplica conceitos empíricos para 
legitimar seus próprios conceitos em uma função transcendental, instituindo 
bases fundamentais para a compreensão da natureza humana e do desenrolar 
evolutivo das idades —da infância à idade adulta, gerando saberes e práticas 
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em torno desse homem–indivíduo. Cada indivíduo, segundo essa lógica, 
passaria a ter certeza de que, em determinado momento, o sinal da natureza 
iria despertar em si transformações bio, psico e sociais pré-diagnosticadas 
pelas ciências médicas e psicológicas (GONZALES, 2007). 

É, nesse sentido ainda, que as disciplinas psi, como diz Rose (1999 p. 
147), “estabeleceram uma variedade de ‘racionalidades práticas’, envolvendo-
se na multiplicação de novas tecnologias e em sua proliferação ao longo de 
toda a textura da vida cotidiana: normas e dispositivos de acordo com os 
quais as capacidades e a conduta dos humanos têm se tornado inteligíveis e 
julgáveis”. É ancorada, principalmente, nessa lógica desenvolvimentista —
em que se preconiza um progresso contínuo da humanidade no qual o 
indivíduo, a partir de seus “estágios iniciais” vai se desenvolvendo em etapas 
predefinidas, cada vez mais, rumo à maturidade do adulto, que a psicologia 
vem prescrevendo e legitimando concepções acerca da infância e juventude, 
ordenando-as e objetivando-as em uma ordem social entre as fases de 
transição da infância e a maturidade do período adulto. 

Foi com a crença na transição dos indivíduos para uma maturidade 
que as ciências humanas e sociais, do século XIX ao século XX, 
produziram instituições preocupadas em proteger e diagnosticar os 
indivíduos considerados ainda não maduros e diagnosticados como 
portadores de fragilidades, e instituições interessadas na possibilidade de 
intervir na potencialização das capacidades desses indivíduos. É sob essa 
visão que, na construção de uma infância dita ‘normal’ em oposição a uma 
infância de risco e tantas outras que aparecem como opostas à primeira, se 
entrelaça uma noção de uma essência infantil, vista como natural e, 
portanto, fixa e imutável. A pretensão de igualar infâncias desiguais é 
formulada dentro de princípios científicos que historicamente caracterizam 
as crianças a partir de um modelo hegemônico, integrando-se aos valores 
defendidos pelo liberalismo (CRUZ; HILLESHEIM; GUARESCHI, 2005). 

Já, a adolescência passa a ser considerada como um estágio que pode 
ser perigoso ou frágil, propício para contrair toda espécie de males. Tal 
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concepção contribuiu para a vigilância e regulação social desses indivíduos 
neste período. É nesse processo de cerceamento político, moral, policial, 
empírico e científico do indivíduo, próprio da modernidade, que a 
psicologia buscou “uma definição exaustiva, detalhada e objetiva das fases 
de maturação do indivíduo, bem como propôs métodos de acompanhamento 
apropriados a cada fase dessa evolução do indivíduo à maturidade ou idade 
adulta” (GROPPO, 2000, p. 59). 

Dentro desse processo de definição objetiva e naturalizante das 
pessoas, estas categorias passaram a carregar em si, do ponto de vista das 
ciências modernas, a função social de “maturação” dos indivíduos, 
pressupondo a tarefa emergente de socialização, com vistas a torná-los 
“indivíduos autênticos e integrados à sociedade moderna” (GROPPO, 2000, 
p. 60). Dessa forma, define-se o desenvolvimento humano por elementos 
que, de forma naturalizada, são constitutivos da vida infantil mas que 
devem amadurecer durante o período da adolescência e juventude, pois não 
são tolerados na vida adulta. Formar família, entrar no mercado de trabalho 
e ser pai e mãe são passos homogêneos e hegemonicamente reconhecidos 
como sendo aqueles que produzem e definem a vida humana. 

Como invenção do pensamento moderno, a finitude humana é aquilo 
que possibilita esclarecer o seu aparecimento, sua constituição e os 
movimentos presentes para visibilizar momentos futuros. Esse controle 
sobre a natureza humana coloca-a na ordem do pensável para diferentes 
campos do conhecimento. Porém, para a Psicologia, esta concepção se 
configurará no ponto de apoio para os diversos diagnósticos que elencarão 
as constantes e renováveis patologias e para a divulgação de um arcabouço 
de padrões de normalidade (HUNING e GUARESCHI, 2005). Assim, a 
emergência de um discurso de valorização do cuidado e do controle sobre a 
infância e a juventude por parte das instituições públicas ou privadas, são 
legitimadoras e reguladoras dos modos de ser e viver de crianças e de 
jovens na sociedade, remete-nos às produções das práticas sociais e 
institucionais também impostas pela ordem dos processos econômicos, 
culturais e políticos que vêm sendo construídos em diferentes momentos 
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históricos. Dessa maneira, conforma-se um espaço de privatividade do 
indivíduo a partir de marcas identitárias e uma forma de controle pública 
dessas interioridades:  

a sociedade de controle suprimiu essa dialética entre fechado e 
aberto, entre dentro e fora, pois aboliu a própria exterioridade, 
realização maior do capitalismo em seu estágio atual (...) Ele 
abomina o dentro e o fora, é inclusivo e prospera precisamente 
incorporando em sua esfera efetivos cada vez maiores e domínios da 
vida cada vez mais variados (PELBART, 2000, p.30). 

A esta conformação presente nas relações atuais —também com 
relação à infância e adolescência— desponta com vigor o caráter efêmero e 
mutante do que vem a ser consumido, sejam coisas, ideias, ‘atitudes’ ou 
comportamentos, entrecruzados com o mesmo vigor que se desenvolvem as 
tecnologias que operam na produção e sustentação deste cenário atual. Ou 
seja, infância e adolescência são formas de consumo, uma economia subjetiva 
em que bens materiais e formas de vida equalizam-se a capitais de consumo. 

Nesta perspectiva, o que queremos enfatizar, é que diferentes práticas 
engendram objetos sempre diversos, sendo necessário desnaturalizar 
quaisquer noções totalizantes sobre a infância, adolescência e família que se 
pretendam permanentes e universais, provocando-se, assim, um contínuo 
questionamento sobre as relações entre poder e verdade. E isso deveria estar 
no centro das atenções da psicologia. 
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