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1. Introdução

É consenso reconhecer a adolescência como uma 
etapa muito significativa na existência de um ser 
humano. Um período marcado por novas emoções, 
sensações e sentimentos até então completamente 
desconhecidos e com os quais ele agora precisa lidar. 
Aberastury (1981) [1] o define como um período em 
que o sujeito quebra em grande parte suas conexões 
com o mundo externo em função de sua crise de 
crescimento. 

“Pelo fato da adolescência apresentar tão difíceis 
desafios, ela costuma ser vista como uma época de 
turbulência e tumulto” (OFFER et al, 1981 apud
DAVIDOFF, 2001, p. 465) [2]. Por tal razão e pelo 
modo como se tem vivido essa fase da vida, faz-se 
necessário oferecer aos jovens a oportunidade para 
refletir sobre as transformações –  sejam físicas, sociais 
ou psicológicas – ocorridas na adolescência. Trata-se, 
portanto de uma fase de indagações, inquietudes e 
conflitos – quer seja dos adolescentes com a sociedade 
de maneira gera, quer seja consigo mesmos – é um 
momento importante para o crescimento. Nesta 
conjuntura, é de extrema importância reconhecer os 
dilemas por eles vivenciados e oferecer-lhes a 
oportunidade de dialogar a respeito do que estão 
vivendo, expondo o que pensam, sentem e como 
buscam agir diante das situações da vida. 

A. A adolescência no contexto atual

Costumamos entender por adolescência a etapa que 
se estende, aproximadamente dos 12-13 anos até o 
final de segunda década de vida. Trata-se de uma etapa 
de transição, na qual não se é mais criança, mas ainda 
não se tem o status de adulto. Muitos rapazes e moças 
ocidentais, que consideramos adolescentes, podem ser 
assim caracterizados por ainda estar no sistema 
escolar, em algum outro contexto de aprendizagem 
profissional ou em busca de um emprego estável; por 
ainda dependerem dos pais e morarem com eles; por 
sentirem-se membros de uma cultura de idade (cultura 

adolescente), que se caracteriza por ter suas próprias modas 
e hábitos, estilos de vida, valores; por ter preocupações e 
inquietudes que não são mais as da infância, mas também 
não coincidem com as do adulto. Tudo isso são algumas das 
marcas de identidade dos adolescentes ocidentais
contemporâneos. (COLL, 1995) [3]

Importa lembrar enquanto a puberdade corresponde ao 
conjunto de modificações físicas que transformam o corpo 
infantil em corpo adulto, capacitado para a reprodução, a 
adolescência se refere um período psicossociológico que se 
prolonga por vários anos, caracterizado pela transição entre 
a infância e a adultez. Assim, a adolescência se define por 
elementos que vão além das características biológicas e é 
bastante influenciada pelas contingências socioculturais, 
evidenciando a importância do social para o curso saudável 
do desenvolvimento da adolescência. 

B. Os dilemas do adolescente contemporâneo e a 
“Caravana da Adolescência”

Um dos temais mais vitais no desenvolvimento do 
adolescente é o da identidade pessoal, que está vinculado à 
própria história do adolescente, razão porque, nesse 
período, ele vivencia uma crise existencial que pode ser 
determinante no seu processo evolutivo. 

A redefinição da imagem corporal traz consigo impactos 
psicológicos importantes ao adolescente, de modo que não é 
só o corpo que muda, mas também suas experiências, 
emoções e sua atitude diante da vida. Acompanhando estas 
mudanças, esse período também é marcado pelo 
estabelecimento de uma escala de valores próprios e pela 
elaboração de um projeto de vida. Todas estas questões, 
associadas ao contexto no qual o adolescente está inserido, 
determinam a vivência do seu dilema existencial e 
contribuem para a concretização de sua principal tarefa: 
definir sua identidade. 

Em meio a isso, o adolescente também vive outros 
dilemas importantes que poderão contribuir nesse processo,
dentre eles, os dilemas vocacional, sexual e tóxico. 
(OSÓRIO, 1992) [4]



Por todas as transformações físicas que ocorrem 
nesse período da vida, a adolescência se apresenta 
como uma das etapas da vida em que mais se está 
atento ao próprio corpo e ao corpo do outro. Com isso, 
cresce o interesse pela sexualidade. A depender do 
contexto em que o jovem estiver inserido, as 
experiências ligadas à descoberta sexual podem trazer 
consequências favoráveis ou não ao seu 
desenvolvimento saudável. 

Outro aspecto crucial por eles vivido diz respeito à 
escolha profissional. Se escolher uma carreira já é, por 
si mesmo, uma tarefa difícil em função dos riscos e 
lutos que exigem a escolha, neste período, em função 
de estarem os adolescentes ainda em processo de 
descobertas sobre si mesmos e definindo sua 
identidade pessoal, as dificuldades se potencializam;
sobretudo quando a isso se soma um contexto em que a 
falta de oportunidade no mercado e as altas taxas de 
desemprego tornam distante, para alguns jovens, a 
possibilidade de concretizar a união o sonho de seguir 
uma carreira e a necessidade de sobrevivência. 

Nesse jogo cheio de conflitos e desafios, o 
adolescente acaba ficando vulnerável aos perigos que 
essa etapa representa, dentre eles, o uso de drogas. A 
curiosidade e a ilusão de que as drogas os libertam e os 
deixam mais potentes ante suas inseguranças e 
angústias podem contribuir para que nessa definição de 
rumos, o jovem escolha um caminho obscuro e às 
vezes sem volta para alguns - sem deixar de fora o 
lugar dos pais e da sociedade na manutenção do 
problema. Por tudo isso, o adolescente fragilizado 
pode recorrer a essa saída e plantar, assim, um futuro 
marcado por poucas perspectivas positivas. 

Reconhecendo a relevância de se discutir questões
como estas, foi elaborado e está em vias de conclusão 
o projeto de extensão intitulado “Caravana da 
Adolescência”, que partiu de atividades acadêmicas 
realizadas por alunos da disciplina “Psicologia da 
Educação I” (2008.2), do curso de Licenciatura Plena 
em Química da UFRPE/UAST, nas quais eles 
discutiam com adolescentes do Ensino Médio da 
cidade de Serra Talhada/PE sobre alguns dos 
principais dilemas do adolescente contemporâneo, 
essenciais para a sua estruturação e inserção no mundo 
adulto – particularmente os dilemas existencial, 
vocacional, sexual e tóxico (OSÓRIO, 1992) [4]. Daí
surgiu o pedido de algumas escolas para que o trabalho 
por eles realizado tivesse continuidade. Assim nasceu a 
“Caravana da Adolescência” com a proposta de 
oferecer a alunos do Ensino Médio da cidade de Serra 
Talhada/PE a oportunidade de refletir sobre alguns 
dilemas vivenciados pelos adolescentes atuais, 
buscando auxiliá-los na identificação e enfrentamento 
de questões essenciais que possam favorecer o 
desenvolvimento saudável dos adolescentes nele 
envolvido, facilitando seu amadurecimento. 
Salientamos sua importância porque, em geral,
questões tão cruciais como estas passam em silêncio 

por parte dos envolvidos na maturação do indivíduo –
embora ecoem no interior desses sujeitos, deixando-os mais 
frágeis e vulneráveis aos perigos desse período. 

2. Materiais e métodos

Para a operacionalização deste projeto realizou-se o 
contato com a Gerência Regional de Educação do Sertão do 
Alto Pajeú, que, na condição de responsável pelas escolas 
de Ensino Médio da rede pública autorizou a execução do 
mesmo, através de carta de aceite. Em seguida, realizou-se 
contato com a direção das escolas de Ensino Médio da 
cidade de Serra Talhada/PE – públicas e particulares – para 
a explicitação do projeto e autorização das mesmas. 

Ele contou com palestras, oficinas e dinâmicas de grupo
que foram realizadas com adolescentes matriculados em 
escolas do Ensino Médio – da rede pública e privada – da 
cidade de Serra Talhada/PE.

A. Palestras

Num primeiro momento, realizou-se uma palestra de 
abertura com adolescentes e educadores das escolas, a fim 
de discutir sobre os principais dilemas vivenciados pelos 
adolescentes contemporâneos, ressaltando a importância do 
reconhecimento e do enfrentamento dos mesmos. Nosso 
intuito foi sensibilizá-los para a importância e os objetivos 
do projeto “Caravana da adolescência”, a partir de uma
discussão sobre esse período da vida. Em seguida, abriu-se
um período de inscrições – a fim de viabilizar a execução 
do projeto e a prestação de um serviço de qualidade a todas 
as escolas envolvidas – onde os alunos interessados 
puderam se cadastrar para participar das oficinas e 
dinâmicas de grupo.

B. Oficinas e dinâmicas de grupo

Após o período de inscrições, realizaram-se as oficinas e 
dinâmicas de grupo. Para tanto, utilizamos recursos como 
jornais e revistas usados, colas, tesouras, folhas de papel A4 
e aparelho de som com música ambiente. Nelas, os alunos 
foram divididos em grupos e, através de colagens, pinturas, 
desenhos e escritos, eles expressam suas experiências, 
sentimentos e dúvidas a respeito dos dilemas. Após algum 
tempo, cada grupo apresentava sua produção. Quando um 
grupo falava, os demais acompanhavam atentamente a 
apresentação, e todos tinham a oportunidade de expor suas 
idéias para o grande grupo, enriquecendo, assim, o debate. 
Ao final desta etapa, aplicamos um questionário a fim de 
avaliar as atividades realizadas. 

Estas atividades foram dirigidas pela coordenadora do 
projeto, em colaboração dos alunos bolsistas e voluntários 
(autores deste trabalho). Elas aconteceram nas dependências 
físicas das escolas e tiveram duração de aproximadamente 
01 hora e 30 minutos. Participaram desta etapa 297 
(duzentos e noventa e sete) adolescentes, selecionados tanto 
por meio de inscrição prévia quanto no momento da oficina, 
conforme seu interesse. 



4. Resultados e discussão

Salientamos que em função da compatibilidade dos 
horários e atividades das escolas com o presente 
projeto, o processo de análise dos resultados encontra-
se em vias de conclusão, mas os resultados obtidos até 
o momento revelaram a necessidade que estes 
adolescentes sentem de falar de suas inquietudes e 
experiências, pois todos se encontram bastante 
sensíveis às questões levantadas. Interessa pontuar que, 
a sua maneira, estes adolescentes vivenciam estes 
dilemas e sentem necessidade de apoio para enfrentá-
los, razão porque apontaram a importância de 
intervenções como esta que lhes sirva de suporte ante 
as dificuldades, “sem que haja o peso da crítica ou da 
condenação” (sic)

De maneira geral, os dilemas sexual, vocacional e 
tóxico foram apontados por eles em articulação a 
questões sociais relevantes, indicando a importância do 
contexto para a forma como estes aspectos estão sendo 
vivenciados (WINNICOTT, 1992) [5]. 

No que se refere ao Dilema Existencial, os 
adolescentes apontaram que a atenção dispensada a 
eles e as condições favoráveis para que eles possam 
“se encontrar” e vencer na vida contribuem para uma 
definição mais saudável. Destacaram que dificuldades 
neste processo podem fazer com que, mesmo depois de 
atingida a idade adulta, muitas pessoas não consigam 
saber quem são e quais são seus projetos. Eles também 
apontaram que as questões aqui vivenciadas acabam 
sendo influenciadas, e ao mesmo tempo, influenciando 
os demais dilemas.  

Ao tratar do Dilema Vocacional, ressaltaram o 
quanto é difícil para eles se situarem diante das tantas 
influências que recebem no momento da escola: as 
expectativas dos pais, as dificuldades do mercado de 
trabalho, o desemprego, a exigência de constante 
capacitação, etc. interferem na possibilidade de unir a 
opção por uma carreira idealizada e a condição de 
sobreviver por meio dela. Eles reconhecem a 
importância do autoconhecimento e do conhecimento 
das profissões para realizar uma escolha madura e 
destacam a importância de que o jovem possa fazer 
uma escolha por ele, mesmo em meio a tantas 
influências.

No Dilema Sexual ficou evidente que estes jovens 
reconhecem a necessidade de informação sobre as 
doenças sexualmente transmissíveis e a gravidez na 
adolescência, mas ressaltam que isso deve estar 
associado a diálogos entre os pais sobre o tema, que 
abrange não apenas estes métodos preventivos. 
Ressaltam a necessidade de respeitar o desejo e o 
momento e as diferentes formas de viver a sexualidade, 
destacando que não deve existir um padrão que 
aprisione o sujeito. Tocaram em questões como abuso 
sexual, pedofilia, prostituição, articulando a isso 

questões sociais relevantes. Apontaram, ainda, a 
importância de se repensar sobre as relações descartáveis e 
a banalização do sexo.  

O Dilema Tóxico foi discutido por eles em articulação a 
questões sociais e familiares. Destacaram o quanto a 
sociedade contribui para o envolvimento dos jovens com as 
drogas, ressaltando os efeitos negativos de seu uso ou 
dependência não apenas no plano individual, mas também 
no social. Apontaram que, muitas vezes, a falta de atenção 
por parte dos pais, somado à dificuldade deles colocarem 
limites aos filhos, podem influenciar esse acesso às drogas. 
Enfatizaram que a curiosidade e a aparente segurança que a 
droga proporciona podem ser muito perigosas e que existem 
alternativas mais saudáveis de lidar com os problemas sem 
ser por essa via. 

Estes resultados assinalam a importância de trabalhos 
preventivos desta natureza para um desenvolvimento 
saudável dos adolescentes, pois por meio de atividades 
como esta, eles podem lidar melhor com suas informações e 
experiências.  

Para o final do nosso trabalho, pretendemos como 
resposta aos resultados encontrados, elaborar uma cartilha 
que aborde de maneira breve os dilemas aqui trabalhados, 
indicando algumas alternativas de enfrentamento a partir do 
que fora colocado pelos próprios sujeitos.
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