
Oadolescente vive uma expansão do 
seu universo social. Começa a sair

mais com os amigos sem a presença
dos pais. Começa a concretizar as
relações amorosas, o que nem
sempre inclui compromisso,
nem caracteriza vínculo, mas a
possibilidade de contato físico,
de exercício da sexualidade. Na
escola começa a ter mais professores,
adultos com perfis diferentes, uma
diversidade à qual tem que se adaptar.
Pode enfim concretizar antigos proje-
tos de maior independência. 

Em contrapartida, o adolescente
tem pouca noção de si mesmo, tem di-
ficuldade de se autoconhecer, nem
sempre consegue ver talentos em si
próprio. Tem medo de crescer, de en-

frentar a vida, descobrir quem é, dife-
renciar-se. Faz um esforço incrível para

ser reconhecido por uma forma de
se vestir, um jeito de usar o ca-
belo. É o pedido sem palavras
de “me olhe e me reconheça,
eu sou jovem!”. 

Uma das tarefas do adoles-
cente é se desligar da autoridade

dos pais. Para isso renuncia à segu-
rança do amor que lhe era garantido
como criança sem ganhar em troca
outra forma de reconhecimento ime-
diato. Fica um vazio. Em geral estão
muito mexidos, amedrontados e des-
lumbrados. O importante agora é o
grupo de amigos, que é para o ado-
lescente uma maneira de se colocar
socialmente no mundo.
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Éum desafio para os professores 
lidar com este jovem, criar a partir

de uma discussão aberta uma tra-
jetória, sem  perder o controle do
grupo. Quem trabalha com ado-
lescentes tem diante de si
alguém que está em busca de
si mesmo, e portanto é alguém
errático, contraditório, que não
sabe bem o que quer. Porém, ele
tem atitude, fica por vezes arrogante,
onipotente, mas é mais capaz do pon-
to de vista da ação e está procurando
com o que e com quem se identificar.
As idéias borbulham mas a ação é
mais insipiente, porque não tem expe-

riência. Ele idealiza as relações e as
pessoas para ter figuras de identifi-
cação e conseguir mais segurança.

Quem trabalha com adolescentes
deve conseguir conviver com as
instabilidades, as contradições,
a manifestação das polaridades,
com o tempo de espera para o

jovem adquirir independência e
maior competência na realização

das tarefas. Lembrando, por exemplo,
que a oposição é uma característica da
idade, o professor deve estar atento
para não embarcar nessa relação como
se fosse uma disputa com ele, uma
demonstração de força. 

Em geral o adolescente quer ser fér-
til, e se essa fertilidade é trans-

formada em ação, vira interesse pelo
conhecimento e gera boas produ-
ções. É importante o professor
considerar que o jovem já tem
uma condição de pensamento
mais favorável a reflexões e
indagações gerais da idade que
podem ser alimentadas na discus-
são com seu grupo escolar. É possível
usar esse potencial, ampliando seus
sistemas infantis de repertório de
ação, oferecendo material de dis-
cussão que traga o exercício desses
novos alcances que estão se desen-
volvendo no pensamento. 

Pensando na importância desse exer-
cício de reflexão, sem a necessidade de
firmar conclusões definitivas sobre varia-

dos temas, surge como uma alter-
nativa o trabalho com este livro.

O livro do adolescente –
Discutindo idéias e atitudes
com o jovem de hoje abre a

oportunidade a adultos e jovens
de contemplar – e se contemplar –

a riqueza do universo adolescente. Os
temas selecionados são abrangentes e,
mesmo sem serem exclusivos do jovem,
estão relacionados com o mundo em que
ele vive. Permitem discussão, servem
como referência sem a intenção de for-
necerem receitas ou soluções prontas.
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Provocando e estimulando a reflexão,
esses temas levam o leitor a obter ele-
mentos que colaboram na ampliação de
seu universo e no seu amadurecimento.

O texto curto e informal escrito em
tom provocativo é acompanhado de
cartuns e tiras bem-humorados que fa-
cilitam a comunicação e ajudam o jovem
a reconhecer mais rapidamente seu pró-
prio universo. 

O formato dado aos temas favorece
uma abordagem descritiva, é uma boa
forma de aproximação para quem está
começando a percorrer o período da
adolescência, como uma referência
frente a tantas novidades do período.
Embora o livro trate de alguns temas
inquietantes, a forma escolhida soa
como um convite a se aventurar por
essas questões.

O trabalho com este livro não tem
um único caminho de abordagem: po-

dem ser percorridas diferentes trilhas,
ou seja, seqüências de temas escolhi-
dos pelo professor para provocar uma
discussão e atingir seu objetivo. Há
pelo menos duas trilhas possíveis: uma
enfatizando os aspectos pessoais des-
sa fase de vida e outra abordando as-
pectos sociais que começam a ter liga-
ção com o seu universo e que promo-
vem uma discussão da inserção social
deste jovem. 

Por essa razão, há várias maneiras
de usar este livro, não apenas seguin-
do os temas em ordem alfabética. O
material permite ao professor, mesmo
com diferentes formações (em Letras,
História, Geografia, por exemplo), ele-
ger a sua forma de abordagem. 

Para facilitar, damos algumas su-
gestões, não só de trilhas mas de uma
postura geral que pode auxiliar quem
vai coordenar o grupo de discussão.



A partir de uma trilha definida mes-
clando três temas pessoais e dois sociais,
é possível propor uma atividade para
identificar que visão o grupo tem do
jovem. O professor pode ampliar essa
visão através de subsídios informativos.

a. Escolha de temas
Supondo a escolha dos seguintes

temas: jovem, aparência, consumo,
auto-estima, cultura.

b. Procedimentos
O primeiro passo é a leitura do

tema inicial com o objetivo de foca-
lizar a diversidade do jovem. Propor
como trabalho, em pequenos grupos,
a montagem de uma colagem (em
duas folhas A4, para evitar excesso de
material) com imagens recortadas de
revistas ou jornais, que representem o
jovem para aquele grupo. Em uma folha
à parte, o grupo descreve as imagens,

Existem etapas a serem seguidas
para que uma discussão aberta

não se transforme numa propos-
ta de trabalho desorganizada.
A primeira etapa é de seleção
dos temas que serão parte da
discussão; a segunda, de dis-
cussão propriamente dita; e uma
terceira etapa, de fechamento do que
foi central na discussão. 

Esse terceiro momento fica a cargo
do professor, que transforma a discus-
são numa tarefa concreta. Com isso, o
professor deixa claro que é ele quem
está na condução do processo e indica
passos que permitam ao jovem encerrar
a tarefa de discussão com a sensação

de ter avançado em suas reflexões.
Essa tarefa pode ser uma construção

de texto, uma dramatização, um
painel de idéias ou indagações,
uma colagem ou um outro
tipo de expressão plástica.

É importante o professor
lembrar que, para um jovem que

não sabe direito ainda quem é, ter
alguém que o escute, atribuindo valor
e legitimidade a suas opiniões e dú-
vidas, será alguém que criará um vín-
culo de confiança, e será reconhecido
por isso.

O professor tem, a seguir, algumas
dicas de como trabalhar O livro do
adolescente.

Estratégia 
de trabalho 
em grupo

Sugestões de atividade

1.QUE VISÃO O GRUPO TEM DO JOVEM?
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justificando sua escolha, reservando as
anotações para uma discussão posterior.

A seguir o professor indica a leitura
dos demais temas da trilha seleciona-
da. Ao final dessa tarefa, o trabalho
passa a ser de toda a classe.

c. Professor indica os passos seguintes
As imagens recolhidas no item b

serão colocadas em evidência em uma
das paredes da sala e será solicitado
a um outro grupo (não o que selecio-
nou as imagens) para descrevê-las.

O grupo que selecionou as imagens le-
rá as anotações justificando sua escolha.

A discussão entre os grupos permi-
tirá verificar a consonância ou não da
imagem de jovem construída. Poderão
aparecer na seleção de imagens algu-
mas que identifiquem o jovem traba-
lhador, líder, infrator, contestador, pas-
sivo, rodeado de amigos, isolado de
um grupo, reflexivo, superficial, consu-
mista etc. Essas diferentes faces per-
mitem a constatação das diversas ma-
neiras de ser do jovem. 

Não interessa a essa discussão fe-
char uma única imagem ou pretender
concluir taxativamente quem é o
jovem adolescente. Importa perceber a
diversidade e que nesse grupo a diver-
sidade tem essas feições.

d. Fechamento da proposta
O grupo classe tentará compor uma

descrição coletiva de um novo tema, que
inclua as conclusões do grupo, que pode
ser uma parte em texto e outra ilustra-
da (cartum ou a própria colagem).

O professor, de acordo com sua
área (Língua Portuguesa, História,
Geografia), pode ampliar a discussão
utilizando textos literários e/ou infor-
mativos que falem sobre o jovem.
Essa ampliação, além de permitir o
exercício de habilidades próprias de
cada área (lingüísticas, por exemplo),
melhorará o repertório do aluno em
relação ao que é dito sobre o jovem,
nas produções de outros autores e nas
diferentes formas de abordagem de
cada área do conhecimento.



O jovem adolescente nem sempre
se dá conta de que pertence a um grupo
social mais amplo e que sofre as con-
seqüências dos problemas enfrentados
pela comunidade em que vive. Do ponto
de vista da sua capacidade de pensa-
mento já tem mais condições do que
tinha durante a infância de estabelecer
relações de causa e efeito mais amplos.
Vale a pena, portanto, incluí-lo na dis-
cussão dos acontecimentos sociais.

a. Percorrendo uma trilha social: meio
ambiente, direitos humanos, discrimi-
nação, violência

O professor pode iniciar sugerindo
a todos a leitura do tema questões so-
ciais, para situar qual o eixo da próxima
discussão. A partir daí, a classe será
dividida em grupos menores, para ex-
plorar os temas: meio ambiente, direi-
tos humanos, discriminação e violência.

b. O trabalho dos grupos
Cada grupo fica responsável pelo

desenvolvimento de um desses temas.
O trabalho em grupo começa pela lei-
tura do seu tema, em seguida a coleta
de material informativo em revistas e
jornais que tratem de problemas e
soluções relativos a ele. A idéia é levar
o jovem a entrar em contato com as
informações veiculadas na imprensa
escrita, percebendo que muitas pes-

soas estão envolvidas em cada uma
das questões sociais citadas, seja por
viverem isso em seu dia-a-dia, seja
por estarem empenhadas na busca de
soluções para os mesmos problemas.

Em seguida, o grupo fica também
responsável em expor para os demais
integrantes da classe o resultado de
sua pesquisa, que deverá levar a uma
discussão coletiva. 

c. O trabalho do professor
Na seqüência, o professor indica a

leitura de outros  temas, podendo optar
pela seguinte ordem: cidadania, políti-
ca, ética, ONGs e voluntariado. A idéia
é mostrar ao jovem a relação entre uma
atitude política e cidadã e a solução
dos problemas vividos pela sociedade.
Há alternativas de resolução dos proble-
mas que passam pela atitude de todos.

O professor pode ainda se utilizar
das habilidades desenvolvidas na sua
área para ampliar o instrumental do
aluno na execução de sua tarefa. Se o
trabalho for feito na área de Língua
Portuguesa, as sugestões podem ser
de síntese das informações coletadas
e de organização do texto a ser relata-
do para a classe. Se o trabalho for rea-
lizado nas áreas de História e Geogra-
fia, a ampliação pode ser de outras
informações focadas na ação política e
social  dos indivíduos.

2.O ADOLESCENTE DISCUTINDO PROBLEMAS SOCIAIS
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Algumas trilhas podem ser cons-
truídas a partir de uma intersecção
entre o pessoal e o social, abrindo a
possibilidade de o professor mesclar
esses dois eixos. Uma possibilidade:
partindo do tema informação é pos-
sível se discutir a relação que o jovem
tem com esse tema que ganhou vulto
e que é considerado primordial nos
dias de hoje. A informação tem atual-
mente uma conotação vinculada ao
desenvolvimento de repertório pes-
soal, mas está também alinhada com
um processo mundial de troca e
relação entre os países. Ou seja, está
ligada ao pessoal e local e ao mesmo
tempo ao global. Esta geração de
jovens, mais do que nenhuma outra,
vive essa realidade.

a. Uma trilha de intersecção
Pode-se começar com a leitura do

tema, lançando para a classe a
pergunta: qual é a importância da in-
formação nos dias de hoje? O profes-
sor pode anotar algumas das verba-
lizações que representem a forma ini-
cial de pensar do grupo e reservá-las
para um momento posterior. A partir
daí, a classe é dividida em dois gru-
pos: um fica responsável por aprofun-
dar a questão da informação e o indi-
víduo, outro fica com a questão o
mundo e a informação. A idéia é levá-

los a refletir sobre a relação da infor-
mação com a formação do indivíduo e,
num plano mais amplo, a relação entre
cultura e globalização.

b. Fazendo pesquisa
Pode ser planejada uma pequena

pesquisa através de entrevistas indi-
viduais, para que o jovem tenha uma
amostra do que pensam outras pes-
soas – da mesma idade ou já adultas
– sobre o tema. Para o grupo encar-
regado de informação e o indivíduo,
essa pesquisa poderá revelar  como as
pessoas estão se informando, através
de que veículos e que importância
atribuem à informação. É possível
pesquisar, por exemplo, que veículos
são mais utilizados (televisão, rádio,
jornais e revistas), que papel tem a
internet  para os entrevistados.

Como apoio inicial, podem consul-
tar os temas televisão e sexualidade.
O grupo deve buscar concluir que tipo
de relação as pessoas estão fazendo
entre as informações e sua vida pes-
soal, em que essas informações facili-
tam sua vida e que outras conse-
qüências trazem para elas próprias e
o seu dia-a-dia.

Para o grupo que estiver desenvol-
vendo o mundo e a informação, a su-
gestão é a leitura dos temas cultura,
valores e globalização.

3.O JOVEM PLUGADO NO MUNDO
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c. Expandindo o tema
Ao final da pesquisa, cada grupo

divulga suas conclusões. O professor
faz o fechamento centralizando as
principais conclusões da classe e indi-
cando diferenças entre o que pen-
savam os alunos antes e depois de
feitas as pesquisas. 

O professor pode ainda ampliar o
tema contrapondo uma outra lingua-
gem que fala dos novos horizontes da
informação. Como sugestão duas com-
posições de Gilberto Gil – Pela Internet
(CD: Quanta - WEA) e Parabolicamará
(CD: Parabolicamará - WEA). O professor

pode distribuir as letras entre os alunos
e até mesmo escutar com eles as com-
posições em classe, pedindo, ao final,
que eles estabeleçam por escrito a re-
lação entre as idéias que o autor coloca
nas letras e os resultados das pesquisas
e da discussão feita em classe. A idéia
é constatar a mudança de horizontes
gerada pela velocidade com que se
propagam as informações e a impor-
tância de se resguardar e valorizar o
plano pessoal, pois, em última instân-
cia, ele é o palco principal da vida de
cada uma das pessoas e dos jovens
que estão participando da discussão.
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Professor, algumas sugestões que podem ampliar o trabalho com
O livro do adolescente

Livros
A infância acabou, Renato Tapajós, Ática
A marca de uma lágrima, Pedro Bandeira, Moderna
Cidadão de papel, Gilberto Dimenstein, Ática
Confissões de adolescente, Maria Mariana,

Relume-Dumará
Direitos humanos e cidadania, Dalmo de Abreu Dallari,

Moderna
Esmeralda, porque não dancei, Esmeralda do Carmo

Ortiz, Senac/Ática
Guerra dos meninos, Gilberto Dimenstein, Brasiliense
Guia dos curiosos – Esportes, Marcelo Duarte,

Companhia das Letras
Histórias sobre ética, Coleção Para Gostar de Ler

vol. 27, vários autores, Ática
Mano descobre a liberdade, Gilberto Dimenstein e

Heloisa Prieto, Senac/Ática
Nós e os outros, Coleção Para Gostar de Ler vol. 29,

vários autores, Ática
O imperador da Ursa Maior, Carlos Eduardo

Novaes, Ática
O menino sem imaginação, Carlos Eduardo Novaes,

1998, Ática
Sexualidade – A difícil arte do encontro, Lidia R.

Aratangy, Ática
SOS Ararinha-azul, Edith Modesto, Ática 
Vida de droga, Walcyr Carrasco, Ática
Vou fazer meu pai largar de fumar, Luiz Antonio

Aguiar, FTD

Filmes
Aprendendo a ser grande, (EUA, 1994), direção de

Rod Hardy
Conta comigo, (EUA, 1986), direção de Robert

Towne
Encontrando Forrester, (Ing/EUA, 2000), direção de

Gus Van Sant
Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada e prostituída,

(Ale,1981), direção de Ulrich Edel
Gandhi, (Ing, 1982), direção de Richard Attenborough
Sociedade dos poetas mortos, (EUA, 1989),

direção de Peter Weir 

Músicas
Canção da América, Milton Nascimento, no CD

“Amigo”
Eduardo e Mônica / Faroeste caboclo / Pais e filhos,

Legião Urbana, no CD “Música para acampamento” 
Metrópole, Titãs, no CD “Dois”
O xote das meninas, Marisa Monte, no CD “Baru-

lhinho bom”
Televisão, Titãs, no CD: “Titãs acústico MTV”

Sites
www.mma.gov.br

www.mundoadolescente.com.br

www.portaldovoluntario.org.br/

http://sites.uol.com.br/globalization/
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