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O que é adolescência? 

 

 Para a (OMS), a adolescência é um período da vida no 

qual ocorrem diversas mudanças físicas, psicológicas e 

comportamentais que começa aos 10 anos de idade e 

vai até os 19; 

 

 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Brasil 

Adolescência começa aos 12 e vai até os 18 

 



 Período de transição entre a infância e a vida adulta 

mudanças no aspecto –> físico, mental, emocional, 

sexual e social; 

 

 Mudanças físicas: 

- Período de rápido crescimento da estatura; 

 

 Início dos caracteres sexuais secundários: 

- Meninas: surgimento das mamas, pelos pubianos, primeira 

menstruação; 

 

O que é adolescência? 



- Meninos: crescimento do pênis e testículos, modificação 

no timbre da voz, pelos no rosto e região pubiana, primeira 

ejaculação; 

 

 

Com as  modificações orgânicas inicio puberdade;  

 

Puberdade ≠ adolescência;  

 

 

Ocorre dentro da adolescência e marca organicamente o 

início da preparação do sujeito para procriação; 

O que é adolescência? 



Adolescência Normal 

 Anna Freud se dedicou ao estudo da vida psíquica; 

 

 Diz que é muito difícil assinalar o limite entre o normal e o 

patológico na adolescência; 

 

 Toda comoção deste período de vida como normal; 

 

 Assinala que seria anormal a presença de um equilíbrio estável; 

 

 Isso porque configura-se numa etapa de desenvolvimento. 

 



Síndrome Normal da 

Adolescência 

 

 Knobel (1981) “entidade semipatológica”, devido aos momentos de 

instabilidade, é um período em que o ser humano prepara-se para 

adquirir: imagem corporal definitiva, e também identidade adulta 

mais estruturada e estável; 

 

 

 “O processo de estabilização da personalidade não se consegue 

sem passar por um certo grau de conduta patológica que, conforme 

o meu critério, devemos considerar inerente à evolução normal 

desta etapa da vida” (Knobel, 1981, p.27). 

 



 

 Para viver a Síndrome da Adolescência Normal o 

adolescente deve: 

 

- Enfrentar o mundo dos adultos para o qual não está 

totalmente preparado; 

 

- Desprender-se de seu mundo infantil no qual vivia em 

relação de dependência com a figura dos pais/ ou 

responsáveis; 

 

Síndrome Normal da 

Adolescência 



 

 De acordo com Aberastury, o adolescente realiza três lutos 
fundamentais: 

 

 O que é o luto? 

 

 Angústia de perda; 

 

 Processo psicológico que ocorre quando o ser humano 
vivencia a perda de algo que tenha importância emocional 

para ele;  

 

 Vivencia particular; 

 

Luto na adolescência 



Três lutos fundamentais 

 

 a) luto pelo corpo infantil perdido; base biológica 

da adolescência; 

 

 b) luto pelo papel e identidade infantis - que 

obriga a uma renúncia da dependência e uma 

aceitação de responsabilidades que muitas vezes 

desconhece; 

 

 c) luto pelos pais da infância - os quais tenta 

persistentemente reter em sua personalidade. 

 



Perdas da personalidade 

 

 Tais lutos constituem-se em verdadeiras 

perdas de personalidade e vão sendo 

acompanhados por todas as reações de um 

luto normal; 

 

 Em algumas situações podem adquirir 

características de luto patológico; 



A Síndrome Normal da Adolescência 

de acordo com Knobell  



1. Busca de si mesmo e da 

identidade 



1. Busca de si mesmo e da identidade: 

 

 Após o nascimento identidade infantil; 

 

 Na medida em que o tempo passa, e o ser humano começa 
a adentrar na adolescência, mudanças corporais começam a 
acontecer; 

 

 O corpo em mutação obriga o adolescente a reformular sua 
autoimagem; 

 

 Aquele corpo infantil que parecia tão certo, começa a deixar 
de existir; 

 

 Sentimentos de estranheza, insatisfação, vergonha e 
orgulho; 

 



 Busca de um padrão de normalidade e aceitação; 

 

 Necessidade de momentos de isolamento; 

 

 A assunção de identidades transitórias e ocasionais, no 
sentido de entender sua intimidade e desenhar sua identidade; 

 

 Na busca de identidade, o adolescente recorre às situações 
que se apresentam favoráveis no momento; 

 

 Na falta de figuras estáveis a solução pode ser a de procurar 
“uma identidade negativa”, é preferível ser alguém perverso, 
indesejável, a não ser nada; 

 

 Problema das turmas de delinquentes, usuários de drogas, 
gangues. 

 

1. Busca de si mesmo e da identidade: 

 



2. Tendência Grupal 



2. Tendência Grupal: 

 Na busca da identidade o adolescente recorre como 
comportamento defensivo à busca da uniformidade que 
pode proporcionar segurança e estima pessoal; 

 

 Busca uma superidentificação com seus pares; 

 

 Deslocamento do sentimento de dependência dos pais 
para o grupo de amigos; 

 

 O adolescente se sente pertencendo muito mais ao grupo 
do que a própria família; 

 



 

  Aceitação do grupo, pois este irá apoiar e 
reforçar sua identidade permitindo que sua 
ansiedade seja melhor controlada; 

 

 Ações do grupo, via de regra, representam a 
oposição as figuras parentais; 

 

 O grupo constitui uma transição necessária no 
mundo externo para alcançar a individualidade 
adulta. 

 

2. Tendência Grupal: 



3. Necessidade de 

intelectualizar e fantasiar 



 

 3. Necessidade de 

intelectualizar e fantasiar 

 Necessidade de renúncia ao corpo infantil e à 
proteção familiar; 

 

 Vivência de enorme desamparo e impotência, que o 
obriga a recorrer ao pensamento para compensar 
essas perdas; 

 

 Tendência de refugio para seu mundo interior, como 
uma forma de buscar um reajuste emocional; 

 

 Preocupação por princípios éticos, filosóficos, sociais 
e políticos; 



 Momento em que surgem grandes “teorias” sobre o 
mundo, nas quais vai misturar justificativas concretas 
com ideias fantasiosas infantis; 

 

 Formular plano de vida diferente do que se tinha até 
esse momento; 

 

 Teorizar grandes reformas que poderiam acontecer 
no mundo exterior; 

 

 São os momentos de criatividade, de ilusões e de 
grandes projetos; 

 

 

 3. Necessidade de 

intelectualizar e fantasiar 



4. Crises Religiosas 



4. Crises Religiosas 

 Do ateísmo até o fanatismo; 

 

 Grande variedade de posições religiosas e mudanças 
muito frequentes; 

 

 Períodos de negação da religiosidade ou de 
exaltação da mesma; 

 

 Oscilação entre uma atitude entusiasta ou indiferente; 

 

  “Quem sou?”, “o que estou fazendo aqui?”, “qual o 
meu papel na vida?”. 

 



5. Deslocalização temporal 



5. Deslocalização temporal 

 

 Desorientação temporal, urgências enormes versus 
postergações irracionais; 

 

 “normal distemporalidade”; 

 

 As urgências do adolescente são tão grandes quanto o 
“deixar para depois”; 

 

 Visão sincrética do mundo; 

 

 Adolescente não possui ainda as características adultas 
de delimitar e discriminar. 

 



 

 Com a elaboração das perdas, começa a surgir o conceito de 
tempo; 

 

 A ansiedade de lidar com a perda da identidade infantil 
provoca uma tentativa de mante-la dentro de si; 

 

  Quando nega a passagem do tempo tenta conservar a 
criança dentro de si como objeto “morto-vivo”; 

 

 Sentimento de solidão tão típico dos adolescentes; 

 

 A verdadeira capacidade de estar só é um sinal de 
maturidade que só se consegue depois destas experiências 
de solidão. 

 

5. Deslocalização temporal 



6. A evolução sexual desde o autoerotismo até 

a heterosexualidade 



 O estímulo biológico, empurra o adolescente a iniciar na atividade 
genital (no mínimo com fantasias); 

 

 Oscilação entre a atividade masturbatória e o começo do exercício 
genital; 

 

 Ao aceitar a sua genitalidade, o adolescente começa a busca por 
um par; 

 

 É a fase das grandes paixões, que representa todos os aspectos 
dos vínculos intensos e frágeis das relações interpessoais do 
adolescente; 

 

 A evolução sexual adolescente vai de uma fase prévia de 
masturbação a uma atitude lúdica, que leva à aprendizagem: jogos 
eróticos, bailes, esportes, carinhos, todos com conteúdo 
exploratório de si mesmo e de outro/outra; 

6. A evolução sexual desde o autoerotismo até 

a heterosexualidade 



 

 O autoerotismo com exploração da genitalidade, leva a 

heterossexualidade afetiva amadurecida, que só se 

atinge quando a própria adolescência vai-se apagando 

e surge o/a jovem com uma sexualidade responsável; 

 

 A curiosidade sexual pode se manifestar pelo interesse 

por revistas pornográficas e mesmo por experiências de 

ordem homossexual; 

 

 Exibicionismo e o voyerismo; 

 

6. A evolução sexual desde o autoerotismo até 

a heterosexualidade 



7. Atitude social reivindicatória 



 Grande parte da oposição que os adolescentes vivem 
com relação à família é transferida para o meio social, 
projetando no mundo externo as suas raivas, as suas 
rejeições e as suas condutas destrutivas; 

 

 O adolescente pode sentir que ele não está mudando 
e que são os pais e a sociedade que se negam a ter 
com ele uma atitude provedora e protetora. Esta é a 
base da atitude social reivindicatória; 

 

 As intelectualizações e fantasias conscientes que se 
reforçam nos grupos fazem com que essas atitudes 
se transformem em pensamento ativo, em uma 
verdadeira ação social, política, cultural. 

 

7. Atitude social reivindicatória 



8. Contradições sucessivas em todas 

as manifestações de conduta 



 Conduta do adolescente dominada pela ação; 

 

 Impossibilidade de manter uma linha de conduta rígida; 

 

 Personalidade “esponjosa”; 

 

 Impossibilidade de manter conduta linear, o que só é observado em 
situações patológicas; 

 

 Dificuldade do mundo adulto que não suporta as contradições dos 
adolescentes; 

 

 Contradição adequada a este complexo momento evolutivo; 

 

 Fixar-se numa só conduta, não corresponde a um comportamento 
normal, nem ajuda a aprender da experiência. 

 

8. Contradições sucessivas em todas 

as manifestações de conduta 



9. Separação progressiva 

dos pais 



9. Separação progressiva dos 

pais 

 

 Perda fundamental que o adolescente necessita assumir 
internamente e que pode gerar ansiedade; 

 

 Pais não aceitam e negam o crescimento dos filhos; 

 

 Importância da internalização por parte dos adolescentes de 
boas imagens parentais, com papéis bem definidos, sem 
ambiguidades ou encobrimentos; 

 

 Algumas vezes, os pais transmitem uma imagem de 
personalidades pouco consistentes, forçando o adolescente 
a buscar identificação com outras imagens adultas, como 
ídolos do esporte ou do cinema, ou mesmo com figuras 
negativas que prejudicam mais ainda sua formação; 

 



 Para atingir a maturidade é necessário ter individualidade e 
independência reais; 

 

 A separação progressiva dos pais, a entrada na turma, e a 
posterior individuação são necessárias para se chegar a fase 
adulta; 

 

 Muitos pais em nossa cultura se angustiam frente ao 
crescimento dos filhos e chegam até negá-lo.  

 

 O conflito de gerações é uma realidade necessária para o 
desenvolvimento sadio, tanto dos filhos adolescentes como o 
de seus pais. 

 

9. Separação progressiva 

dos pais 



10. Constantes flutuações de 

humor 



 Modificações hormonais influenciam as modificações do 
humor; 

 

 Sentimento de ansiedade e depressão acompanha a 
adolescência, sobretudo devido às perdas que sofre; 

 

 Maior ou menor intensidade dessas flutuações, vai depender 
da forma que o adolescente elabora as perdas; 

 

 A realidade nem sempre satisfaz suas aspirações, resultando 
em sentimentos de frustração e solidão; 

 

  Mas, da mesma maneira que se sente isolado do mundo, 
um gesto simples pode fazer com que se sinta a mais feliz 
das criaturas; 

 

10. Constantes flutuações de humor 



 Uma conquista, por mínima que seja entusiasma e 
alegra. Uma frustração aborrece e deixa triste. Isto 
acontece milhares de vezes ao dia; 

 

 Sua luta com os pais, a sociedade, os preconceitos, o 
medo, seus triunfos físicos, ou sua realização 
intelectual, uma aprovação, uma rejeição; tudo 
constante e vertiginosamente alternando no dia a dia, 
explicam os sentimentos de solidão e os de 
exaltação. Estas mudanças de estado de ânimo são 
normais; 

 

 Assim é que aprendemos a ter sentimentos humanos, 
sentimentos válidos com o grande valor das 
experiências vividas plena e intensamente, ainda que 
possam ser pouco duradouras. 

 

10. Constantes flutuações de 

humor 



REFLEXÃO 

 Como foi a adolescência de vocês? 

 Foi fácil? 

 Difícil? 

 

 Como vocês se sentiam com o seu corpo? 

 Vocês faziam parte de algum grupo? 

 Quem era seus ídolos? 

 Vocês queriam ser iguais a alguém?  

 Que roupas vocês vestiam? 

 Vocês tiverem paixões platônicas? 

 Como vivenciaram o inicio da sexualidade? 

 Sentiam-se satisfeitos com sua aparência? Com seu 
corpo? 



 

 

 Dificuldades em razão de que o adolescente 

reatualiza no profissional todas as dificuldades 

e aspectos que ele busca atender; 

 

 

REFLEXÃO 




