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SEGUNDO MÓDULO 



 A palavra adolescência é derivada do verbo latino adolescere que 
significa crescer ou crescer até a maturidade. 

  

 Cronologicamente, a adolescência é o tempo que se estende, 
aproximadamente, dos 12 ou 13 anos até os 20/21/22 anos, com 
grandes variações individuais e culturais.  

  

 Atualmente, alguns pesquisadores consideram a fase de adolescência 
dos 13 aos 25. É uma adolescência prolongada, que tem sido bastante 
comum. Portanto, o que antes considerávamos adultos, ainda podem 
ser considerados como adolescentes.  



  

  

  

 PROCESSO HISTÓRICO 



 A adolescência inicia no período de mais ou menos dois anos que 
precede à puberdade e às mudanças físicas que ocorrem durante esta 
fase.  

  

  

 Seu começo é marcado por uma explosão no crescimento físico e 
continua com mudanças nas proporções corporais, maturação de 
características sexuais primárias e secundárias e uma série de outras 
mudanças físicas.  

  

 É neste período que a criança perde o modo infantil e sente as primeiras 
modificações corporais. 



  



  



  



  





Nossas TRIBOS... QUAL FOI A 
SUA? 

  



  



FORMAÇÃO DA IDENTIDADE 
 O período da adolescência é caracterizado pela construção da identidade. 

◦ O que é identidade? 

 

◦ Aquilo que me identifica, o conjunto de características que me 
identifica. 

◦ Está relacionado ao desempenho de papéis sociais. 

◦ Ou seja, aquilo que faço no “mundo”! 

 

◦ A identidade representa os lugares que OCUPO! 



 

 

 

 
QUAIS LUGARES NOSSOS 

ADOLESCENTES OCUPAM? 



 O lugar dos “problemáticos”? 

  

 Temos medo dos nossos adolescentes? 

  

 Sempre desconfiamos deles? 

  

 A teimosia e  as crises, são as marcas mais relevantes da adolescência? 

  

 Aborrescência, rebeldia e atrevimento, são tipos? 

  

 Existe uma descrédito sobre a figura do adolescente! 

  

QUE ADOLESCENCIA É ESTÁ QUE PERCEBEMOS!? 



Violência e adolescência  
 Os jovens e adolescentes são considerados os 
grandes culpados pelas violências, criminalidades 
instaladas na sociedade brasileira; 

  

 Obs.: O que justifica a redução da maioria penal! 

  

São vítimas suspeitas? 



Como contribuímos para a 
construção da identidade... 

 Quais espaços ofertamos para que novos “lugares”, sejam experimentados? 

  

 É fundamental ofertar espaços nos quais estes adolescentes possam se experimentar em novos 
lugares, que contribuem para acrescentar nos elementos em suas identidades... 

  



INTERVENÇÃO NA ASSISTENCIA SOCIAL... 

 Realizar intervenções com ênfase em ações comunitárias! 

  

 Que possibilitem o “olhar para o outro”, que funcionem  como mediadores que contribuem para 
a convivência social, ou seja, necessário práticas de acrescimos, socioeducativas! 

  

 FUNDAMENTAL CRIAR NOVOS “PERSONAGENS” SOCIAIS, QUE IRÃO COMPOR A IDENTIDADE 
DESTE SUJEITO. 



AMPLIAÇÃO DOS CAMPOS RELACIONAIS... 
  

 Distanciamento das figuras parentais, e aproximação com figuras 
externas. 

  

 Temos a presença intensa dos AMIGOS e dos PARES AMOROSOS. 

  

 Produz questionamentos sobre as regras familiares, situação que gera 
uma série de crises, pois, a família precisa se REORGANIZAR! 



FAMÍLIA EM FASE ADOLESCENTE 
◦ Os pais passam a rever a sua própria adolescência; 

 
◦ Os pais passam por um período de transição; 

 

 Os valores da família, que até então eram mantidos sob controle, 
passam agora pela contestação; 

 

 Os pais, por vezes, precisam entrar em contato com conflitos que 
não foram resolvidos anteriormente; 

 

 



 

 

 

Muitas famílias percebem que seu filho cresceu,  

APENAS QUANDO ELE CRESCE FISICAMENTE E  

APRESENTEM COMPORTAMENTOS QUE SAIAM DO 

 “CONTROLE” COMUM SOBRE A INFÂNCIA. 



CRISE DE AUTORIDADE NA FAMÍLIA... 
  

 A grande função da família é tornar-se referencia! Tornar-se 
direção... 

  

 Para isto precisa construir-se como figura de autoridade! 

 

 

As famílias estão tornando-se figuras de referencia? 
  

  



Vulnerabilidade  
 A falta de referencia contribui significativamente para a ampliação 
do campo de vulnerabilidade! 

  

 O Ser Humano busca sempre por um lugar! Algum lugar que o 
reconheça, onde ela possa pertencer... Esta questão ultrapassa as 
características físicas, pois soma-se ao reconhecimento, a 
consideração, os sentimentos e as emoções provocadas nestas 
relações. 

  

 



  



BUSCA-SE UM LUGAR! 

 
A falta de um lugar deixa o sujeito vulnerável, pois, todo e 
qualquer espaço, pessoa que o dê “a sensação” de ter um 

lugar ele irá se vincular, mesmo que este lugar acarrete sérios 
prejuízos. 

 

Quem não tem lugar, se sente abandonado...  
 



REDES DE APOIO E 

VULNERABILIDADE  



REDES DE APOIO E 

VULNERABILIDADE  



 

 

 

VAMOS PENSAR!!! 



Jogo da Baleia Azul:  

Até que ponto devemos nos preocupar? 
  

  

  

Relatos no Brasil citam adolescentes vulneráveis que estariam 
sendo encorajados a retirar a própria vida em desafios online; 

conheça histórico do caso e saiba como detectar sinais de 
assédio na internet. 

  



  



 
O que eles estão nos 

comunicando??? 



SEXUALIDADE e ADOLESCENCIA 
  

  

 A sexualidade também nos compõe! 

  

 Diante disto, também compõe a nossa identidade! 

  

 Necessário também referencia... 
  

  



  

Eu vejo na TV o que eles falam sobre o 
jovem não é sério O jovem no Brasil nunca 
é levado a sério Eu vejo na TV o que eles 
falam sobre o jovem não é sério, não é sério 
Sempre quis falar  
 
Nunca tive chance Tudo que eu queria 
Estava fora do meu alcance Sim, já Já faz um 
tempo Mas eu gosto de  um, cada um Cada 
lugar, um lugar Eu sei como é difícil Eu sei 
como é difícil  essa porra um dia vai mudar 
Se não mudar, pra onde vou Não cansado 
de tentar de novo Passa a bola, eu jogo o 
jogo 



Obrigado! 
  


