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PANORAMA

 Definição de Adolescente/Jovem.

 Como o jovem vê a sociedade e como a sociedade o vê.

 Conflitos psicológicos.

 Influências externas.

 Auto afirmação – Grupos.

 Meios negativos – Violência e Drogas.



 Adolescência é a fase do desenvolvimento humano que marca a

transição entre a infância e a idade adulta.

 Caracteriza-se por alterações em diversos níveis - físico, mental e

social;

 Representa um processo de distanciamento de formas de

comportamento e privilégios típicos da infância e de aquisição de

características e competências que o capacitem a assumir os

deveres e papéis sociais do adulto.

 Descoberta da sexualidade, puberdade, drogas, violência,

distúrbios emocionais, e sociais.



DEFINIÇÃO

 O termo Adolescência não tem definição e tempo

precisos, considerando que a adolescência não é

uma fase natural do desenvolvimento

humano, mais sim um derivado da estrutura

socioeconômica que ocorre em todos, porém

em idades relativas.



O PERÍODO DA ADOLESCÊNCIA ASSIM COMO SEU BOM

DESENVOLVIMENTO, DEPENDE DA RELAÇÃO DO INDIVÍDUO COM

O CAMPO SOCIAL.

Família

Escola

Amigos

Classe Social

Sociedade



A PASSAGEM DO MUNDO INFANTIL PARA O MUNDO DOS ADULTOS:

•Nas comunidades primitivas é marcado por um ritual de iniciação para o

mundo dos adultos.

•Nas comunidades industrializadas é prolongada.

•Para a família é exigida diversas tarefas: definição da identidade,a

escolha vocacional, e a autonomia moral.

•Para os teóricos o desenvolvimento do ego (razão, direcionado pelo

princípio da realidade) e da cognição ( conhecimento, percepção).

•Para o adolescente a busca de sua própria identidade – a luta pelo eu.



•O jovem na comunidade dos adultos.

•Os desafios para o equilíbrio

emocional do jovem, um modo de vida

mais auto afirmativo.

•A aceitação da aparência.
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•A fase da fantasia.

•O período de transição , a ponte entre a infância 

e a adolescência, a partir da idade escolar. 

•O período da escolha provisória.

•O período realista.



•As etapas que o indivíduo percorre antes da realização da 

verdadeira vocação , a descoberta da aptidão.

•A pessoa que se identificou com a primeira escolha.

•A pessoa que não se adaptou a realidade da profissão ou 

que não se sentiu devidamente valorizada.

•O processo vocacional pode chegar até a velhice.



• O desenvolvimento na visão Piagetiana:

• Estágio das operações formais ou das operações

hipotético- dedutivas. O adolescente realiza as

operações no plano das ideias sem necessitar de

manipulação, ou referências concretas.



• Piaget e seus colaboradores, criaram um conjunto de

tarefas para investigar as mudanças na qualidade do
raciocínio que ocorrem na adolescência.

•Os sujeitos do nível formal, capacidade de reflexão

espontânea, é capaz de tirar conclusões de puras

hipóteses.



•A reflexão sobre seu mundo social, onde o

adolescente se insere na sociedade a partir dos

relacionamentos com o “outro”.

•As ideologias, o conjunto de ideias, de pensamentos

ou de visões de mundo orientado para suas ações

sociais.

•A reconciliação entre: o ideal, a representação da

realidade e o real, aquilo que é, aquilo que existe,

fora da mente.





QUAL DOS 3 ADOLESCENTES, TEM A PROBABILIDADE

DE SE TORNAR ADULTO MAIS CEDO ?

Classe Operária Pobre Rico



OS JOVENS BUSCAM IDENTIDADE PRÓPRIA QUANDO SE ORGANIZAM EM

GRUPOS DE INTERESSE.

Perca de identidade e busca por 
autoconhecimento.



PROBLEMAS COMUNS NA ADOLESCÊNCIA



 O ser humano é agressivo. A agressividade é um

impulso que sempre constituiu a vida psíquica, que

podendo voltar se para:

Fora – Heteroagressão Dentro - Autoagressão

VIOLÊNCIA



AGRESSIVIDADE + ESTÍMULO = VIOLÊNCIA

 A agressividade está relacionada com atividades de

pensamento, imaginação ou ação verbal e não verbal.

 No enfoque da psicanálise a agressividade é constitutiva do ser

humano e ao mesmo tempo sofre influência da cultura, da vida

social, como reguladoras dos impulsos destrutivos, cabendo ao

ser humano controla - los.

 Na adolescência ocorre a maior parte do nosso processo de

socialização a qual se espera que a partir de vínculos

significativos que o indivíduo estabelece com os outros, ele

passe a internalizar os controles.



A VIOLÊNCIA É O USO DESEJADO DA AGRESSIVIDADE, 

COM FINS DESTRUTIVOS, PODENDO SER DE FORMA:

 Voluntária, desejada e racional.

 Involuntária, irracional e inconsciente.



DROGAS – BUSCA POR “ALÍVIO”

 O uso de drogas deve ser entendido como um processo

de autodestruição do indivíduo, principalmente na fase

jovem, ela vem preencher um “vazio”, que, de outra

forma, a realidade social não preenche.



EM SUMA,

A Adolescência é a fase de auto conhecimento, a noção para

o futuro.

“Problemas sempre surgirão nessa fase da vida, assim como em

todas as outras. Por isso, é preciso seguir o lema "Resistir é

vencer", pois assim podes fugir de qualquer problema relacionado

às drogas e violência e de suas más consequências!”

E entender que essa, é só uma fase!
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