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RESUMO 

O objetivo deste artigo é relacionar a construção da identidade do 

adolescente e as representações sociais acerca da adolescência na sociedade 

contemporânea. Para isso foi realizado um levantamento bibliográfico, conceituando 

a adolescência historicamente na sociedade e depois relacionando as suas diversas 

concepções com a teoria das representações sociais. 

 

INTRODUÇÃO 

O termo adolescência vem do latim adolescere e significa a condição 

ou o processo de crescimento (Aberastury&Knobel, 2003) e é vista desde a 

Antiguidade pelo prisma da impulsividade e da excitabilidade. Atualmente, o termo 

adolescente se aplica ao período compreendido entre a puberdade e o 

desenvolvimento completo do corpo, porém as mudanças referentes à parte 

biológica não representam sozinhas a transformação de um jovem em adulto 

(Schoen-Ferreira, 2010). 

A construção da identidade se estrutura na relação do individual e o 

social. É por meio das relações sociais que o indivíduo se reconhece por quem ele é 

(Ciampa, 1989) e as Representações Sociais (RS) são processos dinâmicos em que 

o indivíduo na interação com o meio, pode identificar e compreender o 

comportamento das pessoas e defini-los (Werba & Oliveira, 2007). 

 

OBJETIVO 

Relacionar a construção da identidade do adolescente e as 

representações sociais acerca da adolescência, destacando a importância do 

estabelecimento delas para a construção da identidade do indivíduo e a 

desconstrução da ideia pré-determinada que molda a figura do adolescente hoje. 

 

 

METODOLOGIA 

O método que está sendo utilizado é o levantamento de referências 

bibliográficas acerca do tema, propondo uma pesquisa de cunho qualitativo. Serão 

utilizados livros e artigos de diversos pesquisadores da área. Os descritores usados 

nos mecanismos de busca dos sites SciELO e PePSIC foram: Adolescência, 



Sociedade Contemporânea, Representações Sociais, Psicopatologias, Saúde 

Mental e Pressão Social. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Atribui-se então a essa fase certas metas a serem conquistadas, 

denotando o fim da adolescência ao estabelecimento de alguns comportamentos e 

extinção de outros. É atribuída a esse período a característica de crise e certa 

imaturidade social e até uma visão semipatológica no viés comportamental 

(Coimbra, 2005). 

Assim, têm-se uma visão estabelecida do adolescente como 

“rebelde”, que se não problematizada, o impede de construir suas próprias 

referências, reproduzindo modelos que ele aprende culturalmente, de forma acrítica 

(Berni, 2014), por meio das representações sociais.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Coimbra (2005) considera que a adolescência é uma construção 

cultural, favorecida pelo contexto social e histórico em que ela se consolida. Vale 

ressaltar aqui que principalmente na metade do século XIX, marcada por grandes 

avanços tecnológicos e científicos, a adolescência passa a carregar um estigma de 

uma fase a ser superada (Almeida, 2003; Menandro, 2003). 

De acordo com Werba e Oliveira (2007), as Representações Sociais 

(RS) são processos dinâmicos em que o indivíduo na interação com o meio produz 

ações e comportamentos em que ambos se modificam. É impossível diante disso, 

separar ser humano do social, um é constitutivo do outro, se articulam e dialogam 

em constante movimento.  

Spink (2004) retoma o conceito e o contexto das RS considerando 

que é através da conversação, da interação social e da discussão com amigos que 

as RS se estabelecem para definir um grupo social, visando sempre transformar 

algo não familiar em familiar de maneira imediata. O social precisa denominar 

classificar e categorizar o objeto a ser representado, no caso o adolescente. 

Spink (2004) retoma o conceito e o contexto das RS considerando 

que é através da conversação, da interação social e da discussão com amigos que 

as RS se estabelecem para definir um grupo social, visando sempre transformar 



algo não familiar em familiar de maneira imediata. O social precisa denominar 

classificar e categorizar o objeto a ser representado, no caso o adolescente. 

Segundo Calligaris (2013), os jovens são instruídos pela mídia, 

escola, família, para adotar ideias da comunidade, mas o mesmo ainda não é 

reconhecido como adulto para realizar tais valores cobrados pela sociedade.  Além 

disso, a educação moderna preza e promove um ideal de independência. Esses 

veículos de comunicação permitem que as representações sociais estabelecidas 

para o jovem adolescente se perpetuem durante anos e permaneçam nos dias de 

hoje. 
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