
 

 

 

TÍTULO: OS CONFLITOS DO TER E DO SER NA ADOLESCÊNCIATÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: SERVIÇO SOCIALSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADES INTEGRADAS DE BOTUCATUINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): BARBARA MARIA ALVES MARIANOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): BRUNA CAROLINA BONALUMEORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): ISABEL CRISTINA GIGLIOLLI DE OLIVEIRA, NILZA PINHEIRO DOS SANTOSCOLABORADOR(ES): 



OS CONFLITOS DO TER E DO SER NA ADOLESCÊNCIA 
 

 
RESUMO 
 
A partir do avanço tecnológico e da globalização, nossos jovens, seja da classe A, 
B ou C, se tornaram alvos fáceis do capitalismo, necessitando desta forma, estar 
se enquadrando no padrão de beleza que a mídia impôs, determinando o que deve 
vestir, como se comportar, como falar, entre outras formas de consumismo 
valorando mais o ter do que o ser.  Como mostra as estatísticas, não são todos os 
consumidores jovens que se encontram inseridos no mercado de trabalho, levando- 
o muitas vezes ao furto, tráfico, prostituição, para poder suprir sua necessidade de 
comprar bens materiais, ou, quando se submetem também ao trabalho esporádico, 
acabam muitas vezes abandonando os estudos, o que seria talvez a única maneira 
que teria de construir um futuro melhor.  
 
Palavra chave: jovem, consumismo, comportamento. 
 
 
INTRODUÇÃO 

No final do século passado, com o desenvolvimento das tecnologias, surgiu 

e fortaleceu a ideia de mundo globalizado, hoje, responsável pelo processo de 

integração entre as economias e sociedade dos vários continentes. Num sistema 

que valoriza o produto em detrimento da educação, tem entre seus reflexos a 

indução para o consumismo, levando a sociedade, principalmente os adolescentes 

a querer cada vez mais bens materiais para se sentirem incluídos socialmente. 

 Estes reflexos do mundo atual, é mais presente na adolescência, pois está 

marcada tanto pelo desenvolvimento físico, psíquico e biológico do indivíduo, como 

pela necessidade de inclusão social, seja em grupinhos de escola, na balada, 

grupo de amigos, entre outros. Assim, alvo da mídia, muitos jovens necessitam 

estar no padrão de pertencimento estabelecido, ou seja, que dita o que vestir, o 

que ter, como ser, o que falar e consumir para ser aceito e funcionar socialmente. 

Com isso, muitos jovens ingressam no mercado de trabalho mais cedo, ou 

em serviços eventuais, e muitas vezes ainda, em ato infracionais, abandonando 

desta forma os estudos.  

Cada vez mais, as demandas de crianças e jovens devem ser preocupações 

de governos Federais, Estaduais e Municipais, para implantarem Programas e 

Projetos Sociais para valorizar a educação e investirem num futuro melhor para 

todos. 

 



OBJETIVOS 

Verificar quanto à questão financeira influenciar nas escolhas feitas pelos 

adolescentes na atualidade; 

Identificar as expectativas atuais dos adolescentes em relação ao seu futuro; 

Identificar e analisar quais valores norteiam sua vivência cotidiana em relação à 

convivência familiar e social. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

A pesquisa foi realizada com a utilização de uma amostra quanti- qualitativa 

composta por 192 adolescentes que cursam o 2º e 3º ano do ensino médio, 

correspondente a 30% da amostra total dos estudantes regularmente matriculados 

nas Escolas públicas e privadas do município.  

A coleta de dados foi realizada através da aplicação de formulários contendo 

perguntas abertas e fechadas no período de maio a junho de 2014, nas próprias 

escolas, após, os participantes entrevistados receberam um termo de 

consentimento livre e esclarecido com todas as informações e objetivos da 

pesquisa.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O mundo contemporâneo está marcado por mudanças constantes e velozes, 

que apontam para o aumento da complexidade dos ambientes, sejam no trabalho, 

nas famílias e na convivência social. Assim, nessa tendência do final do século 

passado e início deste século, na consonância da realidade econômica, política e 

social mundial, vê- se a presença de vários efeitos do cotidiano. 

A natureza desse fenômeno não é somente uma corrente tecnológica, mas um 

efeito social, principalmente, após a queda em alguns países governados no 

socialismo, muitas empresas multinacionais buscaram conquistar novos mercados 

remetendo a outras conseqüências como barateamento de seus preços praticados, 

e assim, a internet e os meios da comunicação ganharam mais espaço. 

A partir desta reflexão, pode- se questionar se a globalização trouxe mais 

efeitos positivos ou negativos para a sociedade: 

Podemos citar como vantagens da globalização o crescimento de novos 

serviços que criam mais empregos aos qualificados, o melhoramento das relações 



entre os países, a introdução de novas tecnologias, seja no mercado de trabalho ou 

no avanço da ciência e em nossa vida particular e a divulgação de novos hábitos 

culturais. 

Como desvantagens, estão as explorações de mão- de- obra, uma vez que as 

máquinas substituíram os homens, a deslocação de empresas em países com 

melhores condições de investimentos, o aumento do consumismo, exclusão social, 

devido ao desemprego, entre ouros. 

Nas últimas décadas, vê- se que a globalização tem influenciado fortemente as 

transformações do ser humano, sejam pessoais e sociais, principalmente os 

jovens, uma vez que, criam- se programas de televisão, produtos e marcas 

específicas para este público, transmitido, muitas vezes, por propagandas, 

havendo muitas informações e mensagens subliminares. 

O jovem do século XX deixou de ser a “criança grande”, desajeitada e inibida 

para se transformar no modelo de beleza, liberdade e sensualidade vendida pelo 

mercado para outras faixas etárias. (Kehl apud Scherer 2013) 

Desta forma, o consumismo se une à globalização, juntamente com o modo de 

produção capitalista, fazendo- se palavra de ordem entre os jovens, em que a 

cultura de moda faz a pessoa, e a ordem material rege seus princípios. Tudo isso 

se torna um processo muito rápido, mas, quase que imperceptível que tem nos 

influenciado grandemente nossos desejos, necessidades, posturas e atitudes, 

chegando a gerar sentimentos de inferioridade de não pertencimento pela 

impossibilidade de acompanharmos tudo. 

 Conviver em sociedade pode significar a adoção de hábitos, costumes e até 

mesmo uma ordem ou moral comum, que muitas vezes adotados de forma 

irrefletida chegam a causar sentimentos negativos, pois o individual acaba se 

sobrepondo ao social, na busca por satisfação e realização. 

 A tecnologia avançada vem trazer para a sociedade questões que dão conta da 

desigualdade social e as mais visíveis delas são o desemprego e a riqueza 

concentrada nas mãos de poucos. Como cita Singer (1996), há uma dualidade a 

ser analisada: 

Todas as revoluções industriais acarretaram acentuado aumento da 
produtividade do trabalho e, em conseqüência, causaram desemprego 
tecnológico. Os deslocamentos foram grandes, milhões de trabalhadores 
perderam suas qualificações à medida que máquinas e aparelhos permitiram 
obter com menores custos os resultados produtivos que antes exigiam a 
intervenção direta de mão humana. Mas, a Segunda Revolução Industrial 



também gerou inúmeros novos produtos de consumo, que têm prolongado e 
enriquecido a vida humana, 

 
 Se consumir é hoje um valor para a sociedade, é inevitável que haja “rótulos” 

para aqueles que são reconhecidos pelas marcas e produtos que consomem, às 

vezes sem ao menos conhecer a origem e composição. 

 O jovem talvez seja o mais influenciado e afetado por esse processo, pois 

movidos por impulsos sente a necessidade de comprar e consumir para se sentir 

inseridos, estando este no mercado de trabalho ou não. Se ingressado no mercado 

de trabalho, a falta de experiência, de capacitação e de conhecimento, muitas 

vezes não oferece uma remuneração satisfatória e recursos suficientes para tanto 

e assim, pressionados pelas escolhas, muitas vezes obtém status e alternativas no 

mundo paralelo com as contravenções (inadimplência, furtos de pequenos valores, 

tráfico). 

O consumo cresceu mais do que a produtividade do trabalho, de modo que os 
setores novos da economia absorveram mais força de trabalho do que aquela 
liberada por setores antigos renovados, ou seja, o consumo é a palavra seguida 
por todos. A sociedade impõe o consumismo para todas as classes sociais, 
independente de trabalho, ganho ou renda, já não se pensa racionalmente 
listando prioridades, galgando degraus um a um para requerer conquistas. 
(Singer, 1996) 

 

Hoje, não só a classe mais rica da população exagera no consumo, essa 

prática vem atingindo todas as classes sociais. O consumismo deu origem a uma 

acumulação de materiais (bens) e locais de compras, esse cenário contemporâneo 

resultou em um lazer a prática de comprar, de consumir, fazendo com que o ter 

seja mais valorada do que o ser. 

 

RESULTADOS 

 

A seguir apresentamos uma análise dos resultados obtidos a partir da presente 

pesquisa, demonstrados através de gráficos que facilitam a visualização dos 

resultados coletados que apontam nos jovens se deixam influenciar tão somente 

pelo ter em vez do ser. 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICO 1- Dados referentes à Escolaridade, Idade, Número de membros, 
Faixa etária dos membros, Ocupação dos membros, Renda familiar, Condição 
e Custo de moradia e Condição de saúde do entrevistado. 

 
Fonte: Pesquisa realizada junto aos adolescentes que cursam o 2º e 3º ano do Ensino Médio, , 
Mai/Jun de 2014. 

 

Verificamos que 52,21% dos adolescentes cursam o 2º ano do Ensino Médio, 

destes 35,42% tem 16 anos de idade; 44,79% cursam o 3º ano do Ensino Médio, 

destes 36,98% tem 17 anos de idade; 54,69% das famílias são compostas por 4 a 

6 membros, destes 34,38% dos familiares estão na faixa etária de 41 a 50 anos de 

idade. Esse dos nos demonstra que os jovens estão na idade e ano escolar 

compatível, pertencem a família numerosos, mais ainda jovem, na faixa etária  

economicamente ativa.  

Quanto à ocupação dos membros, 40,68% são comerciários, destes, 19,27% tem 

renda de R$ 1,.201,00 a R$ 1600,00; 26,56% são profissional liberal, destes, 

11,98% tem maior ou igual a R$ 2.801,00; residem em casa própria(69,27%) e sem 

custo de manutenção, não tendo nenhum problema de saúde(80,21%), o que 

demonstra que embora números, possuem estabilidade financeira e qualidade de 

vida. 
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GRÁFICO 2- Dados referentes ao Tipo de escola e Período das aulas dos 
adolescentes, Opinião sobre o gosto em estudar, Matéria que gostam de 
estudar, Motivo que não gostam de estudar, Repetência na escola, 
Experiência profissional, Preferência sobre área da profissão escolhida, 
Motivo de não ter preferência profissional. 

 
Fonte: Pesquisa realizada junto aos adolescentes que cursam o 2º e 3º ano do Ensino Médio, 
Mai/Jun de 2014. 

 

Verificamos que 78,65% dos adolescentes estudam em escola pública, destes 

42,18% estudam em período matutino; 85,42% gostam de estudar; 24,39% gostam 

de estudar matemática; 20,73% de português; 10,37% de história; 60,71% não 

gostam de estudar por motivo de preguiça; 88,54% nunca repetiram o ano; 70,31% 

não possuem experiência profissional; 11,98% tiveram experiência como vendedor; 

25,52% preferem a área da biologia ou humanas, respectivamente; 38,02% não 

possuem preferência profissional; 63,01% não possuem preferência profissional 

por motivo de estar em dúvida.  

Temos, portanto, uma população jovem que como a maioria, estuda em escola 

publica e não trabalham; gostam de estudar, embora alegue em algum momento 

ter preguiça, o que causa preocupação, pois pode ser motivo de evasão escolar. 

Um fator positivo é que nunca foram reprovados e isso pelo fato que só estudarem. 

Embora tenha referido preferência por algumas disciplinas, ainda não definiu 

nenhuma preferencia profissional, o que podemos considerar como normal, pois, a 

adolescência é uma fase de duvidas e incertezas.  
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GRÁFICO 3- Dados referentes aos medos/ angústias, aos sonhos/ desejos, à 
opinião sobre confiar nas pessoas, à quem contam seus segredos e o motivo 
e com quem conversam sobre sexo. 

 
Fonte: Pesquisa realizada junto aos adolescentes que cursam o 2º e 3º ano do Ensino Médio,  
Mai/Jun de 2014. 

 
Constatamos que 21,88% dos adolescentes tem medo de perder alguém próximo; 

14,58% de ficar sozinho; 13,02% de morrer; 8,33% de não se realizar 

profissionalmente; 22,40% desejam se realizar profissionalmente; 16,67% cursar 

nível superior; 13,54% possuir um futuro de qualidade; 11,46% ser feliz. Esses 

dados demonstram quão vulneráveis e frágeis é o momento da adolescência, cheio 

de incertezas e ao mesmo tempo de sonhos. 

Com relação à confiança, 58,85% confiam nas pessoas; 46,35% contam seus 

segredos aos pais, desses 13,54% pelo motivo de entenderem os adolescentes, 

13,02% por serem seus verdadeiros amigos; embora confiem nas pessoas, 

preferem contar seus segredos aos pais, e o motivo é que estes os entendem ou 

são seus verdadeiros amigos, demonstrando que para os adolescentes a família é 

um espaço de segurança e confiança. 

Quanto a conversar sobre sexo e com quem, 48,96% conversam com seus pais; 

23,96% com os amigos; 12,50% não conversam com ninguém; Esses dados são 

positivos, pois o fato de conversar com seus pais, demonstra mais uma vez 

confiança e a certeza de uma orientação mais adequada. 
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GRÁFICO 4 - Dados referentes à importância do dinheiro, amor, 
conhecimento/ cultura/ estudo, família e amigos na vida dos adolescentes, à 
avaliação do mundo de hoje e o motivo e avaliação do ser jovem nesse 
mundo e o motivo da avaliação. 

 
Fonte: Pesquisa realizada junto aos adolescentes que cursam o 2º e 3º ano do Ensino Médio, 
Mai/Jun de 2014. 

; 
Verificamos que 31,25% dos adolescentes dizem que o dinheiro é 50% importante 

em sua vida; 20,83% que o dinheiro é 100% importante; 54,17% que o amor é 

100,00% importante; 58,84% que o conhecimento/estudo/cultura é 100% 

importante; 92,19% que a família é 100% importante; 40,63% que os amigos são 

100,00% importantes. Podemos observar que no grau de importância da 

adolescência, o amor, a família e o conhecimento e cultura, seguido dos amigos, 

tem mais valor do que o dinheiro, o que demonstra que nossa sociedade tem meios 

de superar todo esse processo de violência e inversão de valores. 

Com relação à avaliação do mundo atual, 47,39% avaliam o mundo como regular, 

destes 13,02% pelo motivo de existir muita violência, 9,90% pela desigualdade 

social; 27,60% avaliam como péssimo, destes 8,85% pelo motivo de existir muita 

violência, 7,81% pelas drogas.  Na avaliação do mundo atual, o adolescente 

avaliou como regular ou péssimo e os motivos são pela violência, desigualdade ou 

drogas, demonstrando que este tem consciência do que tem ocorrido no cotidiano 

da sociedade e, portanto, uma juventude não alienada. 

Quanto à avaliação de ser jovem no mundo atual, 41,14% avaliam como regular o 

jovem nesse mundo de hoje, destes 16,67% pelo motivo de existir violência/ 

drogas, 9,38% por falta de oportunidades; 30,30% avaliam bom, destes 10,42% 
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pelo motivo de existir boas oportunidades, 6,77% não souberam informar. Na 

avaliação do ser jovem no mundo de hoje, o adolescente avaliou como regular pela 

existência da violência e das drogas e aquele que avaliou como bom, o fazer pelo 

fato de acreditarem ter boas oportunidades, ou seja, ainda acreditam que podem se 

desenvolver pessoal e profissionalmente. 

 

GRÁFICO 5 - Dados referentes ao entendimento dos adolescentes sobre 
consumismo, sobre uma pessoa realizada e sobre uma pessoa poderosa. 

 
Fonte: Pesquisa realizada junto aos adolescentes que cursam o 2º e 3º ano do Ensino Médio,  
Mai/Jun de 2014. 

 
Verificamos que 53,13% dos adolescentes entendem que consumismo é comprar 

mais que o necessário; 26,04% o ato de comprar. Esses dados nos mostram que 

nosso jovem tem claro que é ser consumista, sendo positivo, pois os leva a ter 

mais consciência de suas necessidades ou na hora de querer ter alguma coisa. 

Quanto ao entendimento de pessoa realizada, 48,44% entende que uma pessoa 

realizada é aquela que alcançou seus objetivos; 11,98% uma pessoa feliz; 9,38% 

uma pessoa que convive em harmonia. Outro dado que surpreende é que os 

jovens ao analisar o que é “ser pessoa realizada” não valorizaram os bens 

materiais, mas, mais uma vez a questão do bem estrar e realização pessoal. 

Quanto ao entendimento de pessoa poderosa, 19,79% entendem que uma pessoa 

realizada é aquela bem sucedida financeiramente; 17,71% aquela que tem tudo o 

que quer; 13,54% aquela que tem poder; 10,94% aquela que é manipuladora. 

Quando avaliou o que é ser pessoa poderosa, sua visão é bem clara quanto a 

deter poder, sucesso e bens materiais, diferentemente do entendimento de ser uma 

pessoa realizada.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A adolescência se constitui numa fase decisiva da vida de uma pessoa, seja ela quem 

for, homem ou mulher, rico ou pobre, bem orientado ou negligenciado pela família. 

Nesta fase, as pessoas estão em crescimento físico, emocional e intelectual, 

tendo mais possibilidades de aprenderem coisas, entenderem o mundo real e 

galgarem degraus que pretendem para iniciarem a fase adulta com sucesso. É o 

momento que se desgrudam dos pais e familiares para poderem adquirir autonomia 

e tomarem suas próprias decisões. 

O tempo atual, a globalização mundial tem exercido grande influencia sobre as 

pessoas e especialidades criadas em demasia, indo desde bens materiais, como 

inteligência emocional e projeção social. 

É notória a extrema preocupação dos jovens com beleza, status e poder, mas 

vagamente com formação e crescimento intelectual, o que origina abandono 

escolar por não valorizarem a educação como meio de desenvolvimento e alcance 

do sucesso. 

Além disso, na atualidade, há grande apelo para que as coisas ocorram da 

forma mais dinâmica possível, com agilidade e instantaneamente, explicando 

muitas vezes o ingresso precoce de jovens no mercado de trabalho ou o 

desenvolvimento com tráfico e em atividades que, apesar se serem ilícito, são 

rendosas e “fáceis”. 

Pelo resultado de pesquisa diferente do acima, verificamos que 

menosprezamos nossa juventude, seus valores, seus conhecimentos e 

entendimentos, e que há falta de uma política pública direcionada aos jovens e que 

oportunize suas formas de participação, pois, nem todos tem a preocupação em ter 

bens materiais, se preocupam com seu futuro em busca de uma vida com 

qualidade.   
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