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A adolescência não era definida até a revolução industrial: as crianças se desenvolviam até o momento em

que precisavam trabalhar, com 13-14 anos, para ocupar o lugar dos pais na indústria, já que a expectativa

de vida era muito baixa, em média 40 anos. Quando as indústrias começam então a se preocupar com a

saúde do trabalhador, a expectativa de vida aumenta e surge a adolescência, período entre a infância e

a vida adulta, em que o indivíduo está biologicamente pronto para se sustentar, mas socialmente,

ainda não está autorizado.



A adolescência se caracteriza por uma busca

intensa pela identidade. O processo tem início por

volta dos 11 anos de idade. Nesta fase, os

questionamentos são mais frequentes,

mudanças de comportamento também são

observadas como, por exemplo, momentos de

desafio com relação ao que os adultos falam e,

até mesmo, momentos de introspecção. Além

disso, as paixões começam a aparecer juntamente

com mudanças fisiológicas. Todo esse cenário pode

deixar professores e responsáveis perdidos.
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A instabilidade observada nessa fase representa um

ajuste em um momento em que não se é criança e

nem adulto. Esse ajuste passa por aspectos hormonais

que são traduzidos em mudanças físicas, psicológicas e,

consequentemente, comportamentais. Nesse vendaval,

o indivíduo em formação passa a reviver tudo que

ocorreu durante a infância.
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A puberdade é responsável por modificar a imagem real que o ser humano tem até a adolescência, com o

desenvolvimento de características sexuais primárias (aumento dos testículos e ovários) e secundárias

(amadurecimento dos seios, modificações na cintura e na pélvis, crescimentos dos pelos, mudanças na voz

etc.). Deste modo, o adolescente passa a parecer com um homem ou com uma mulher e aí surgem as

dúvidas sobre a aceitação dessas mudanças. Isso acontece por conta das imagens reais ainda da infância

que não são condizentes com o desejo e a potência sexual recém descobertos. No entanto, quando

algumas sensações de estranhamento com relação à essas mudanças persistem, um

acompanhamento médico se torna necessário.
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Na adolescência, as mudanças corporais proporcionadas pela puberdade levam à uma reconstrução das

relações com os pais. Isso ocorre porque o complexo de Édipo estabelecido e vivido na infância é revivido.

Sendo assim, nesse período, alguns conflitos são comuns.

Todas essas mudanças e novidades acabam influenciando na sala de aula, sendo comum

comportamentos de afirmação social, devido à busca por uma nova identidade. Muitas vezes, o

adolescente busca o confronto com o professor nessa tentativa de afirmação ou, até mesmo, pode ter o

professor como um modelo de ser humano e de comportamento. Nesse contexto, é importante a

imposição de limites claros e também a valorização das atitudes positivas dos alunos, sinalizando que a

busca pela identidade está no caminho certo.
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As mudanças derivadas da adolescência podem levar a uma

introspecção, o que é normal desde que não seja permanente,

o que pode desencadear um processo de depressão.

Na maioria dos casos, os jovens passam pela adolescência

sem muito sofrimento, mas com bastante intensidade, de

novos estimulantes desafios que acabam trazendo muito

aprendizado e crescimento.

7



A adolescência, portanto, é um período de transição em que o ser humano

desenvolve competências e habilidades que permitem o convívio em sociedade. O

ambiente escolar contribui imensamente no processo, possibilitando a formação

de indivíduos capazes de viver em sociedade.
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