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O adolescente estabelece uma relação de proximidade com as mídias digitais, a ponto de não 

conseguir imaginar o mundo sem elas. Pode-se afirmar que o adulto navega na rede, no entanto o 

adolescente está na rede, ininterruptamente conectado ao/no ambiente virtual. Até pouco tempo, 

havia uma preocupação entre os formadores de opinião sobre o que deveria ser publicado para o 

público adolescente, quais conteúdos seriam mais apropriados, quem iria ensinar o adolescente a 

ser adolescente. Atualmente, inverte-se esse papel. Com a popularizacão das mídias digitais e a 

acessibilidade da internet, a voz é assumida pelo próprio adolescente, ou seja, é o adolescente 

quem orienta e dita as regras para o seu público também adolescente, a fim de convencer a respeito 

do ser e do fazer na adolescência. Considerando essa perspectiva, este trabalho propõe a análise 

do discurso voltado para o adolescente, destacando as imagens de si e do outro, em dois vídeos 

publicados em canais do youtube, de autoria de meninas que estão vivenciando a referida 

fase. Segundo Maingueneau (2005, 2008), não se pode ignorar que o público constrói 

representações do ethos do enunciador antes mesmo de ouvi-lo falar. Desse modo, distingue 

o ethos discursivo do ethos pré-discursivo, os quais estabelecem interação entre si, na produção 

dos efeitos de sentido no discurso. Sendo assim, objetiva-se com este artigo analisar o modo de 

construção do ethos nos corpora selecionados com vistas a promover a adesão dos sujeitos ao 

discurso. Além do autor citado, servirão, como embasamento teórico, os estudos desenvolvidos 

por Orlandi (2009), Navarro (2012), Fiorin (2013), Amossy (1999), Possenti (2009), dentre 

outros. Com este estudo, conclui-se que a construção do ethos no discurso de youtubers 

adolescentes se dá especialmente pela identificação do público-alvo com a corporalidade do 

fiador, ou seja, a imagem que o co-enunciador constrói, a partir do que o enunciador apresenta de 

si em relação à imagem do outro postulada pelo discurso.  
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