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Jeffrey Dahmer teve uma infância e uma adolescência problemáticas. 
Seus pais brigavam constantemente antes de se divorciarem. Sua mãe 

tinha problemas emocionais e idolatrava seu irmão mais novo. Ele achava que seu pai o ne-
gligenciava, e havia sido abusado sexualmente por outro menino quando tinha 8 anos. Mas a 
maioria das pessoas que passou por infância e adolescência dolorosas não se transforma em 
serial killers, como aconteceu com Dahmer. Dahmer matou sua primeira vítima em 1978 com 
um haltere e outras 16 pessoas antes de ser preso e sentenciado a cumprir 15 penas de prisão 
perpétua.

Uma década antes do primeiro assassinato de Dahmer, Alice Walker, que posteriormente 
ganharia um Prêmio Pulitzer por seu livro A Cor Púrpura, passava seus dias lutando contra o ra-
cismo no Mississipi. Oitava filha de agricultores, Walker conheceu os efeitos brutais da pobreza. 
Apesar de todas as desvantagens, ela seguiu em frente até se tornar uma escritora premiada. 
Walker escreve sobre pessoas que, como ela mesma diz, “têm sucesso, que vêm do nada. Pes-
soas que triunfam.”

Considere também a mudança de vida de Michael Maddaus (Broderick, 2003; Masten, 
Obradovic e Burt, 2006). Durante sua infância e sua adolescência em Mineápolis, sua mãe era 
alcoolista e seu padrasto o abusava. Ele lidava com isso passando cada vez mais tempo nas 
ruas, tendo sido preso mais de 20 vezes por delinquência, sendo internado com frequência 
em centros de detenção e raramente indo à escola. Aos 17 anos, ele se alistou na Marinha e 
a experiência o ajudou a adquirir autodisciplina e esperança. Após sua breve passagem pela 
Marinha, concluiu o supletivo e começou a ter aulas na universidade comunitária. Entretanto, 
continuava a ter algumas recaídas com drogas e álcool. Um momento decisivo, quando estava 
se tornando adulto, aconteceu no dia em que ele entregava mobília na casa de um cirurgião. 
O cirurgião se interessou em ajudá-lo e a sua orientação levou Michael a ingressar voluntaria-
mente num centro de reabilitação e, posteriormente, a trabalhar juntamente com um neuro-
cirurgião. Por fim, ele se formou, ingressou na faculdade de medicina, casou e começou uma 
família. Hoje, Michael Maddaus é um cirurgião de sucesso. Uma das suas atividades de volunta-
riado mais gratificantes é contar sua história a jovens problemáticos.

O que leva um adolescente como Jeffrey Dahmer, tão promissor, a cometer atos brutais de 
violência e outro, como Alice Walker, a transformar pobreza e trauma numa rica produção literá-
ria? Como podemos tentar explicar como um indivíduo igual a Michael Maddaus pode se trans-
formar, a partir de uma infância e uma adolescência abaladas por abuso e delinquência, em um 
cirurgião de sucesso, enquanto outros parecem ficar tão perturbados por incômodos menores na 
vida? Por que alguns adolescentes são como um furacão – bem-sucedidos na escola, envolvidos 
numa rede de amigos e cheios de energia – enquanto outros estão sempre na margem, como 
meros espectadores da vida? Se você alguma vez já se perguntou o que faz os adolescentes se 
destacarem, você já se fez a pergunta central que exploramos neste livro.

apresentação
Adolescência, 14ª edição, é uma janela para a natureza do desenvolvimento da adolescência – a sua e a de todos 

os outros adolescentes. Neste capítulo, você lerá sobre a história dessa área, as características dos adolescentes 

de hoje, tanto nos Estados Unidos quanto no resto do mundo, e a forma como os adolescentes se desenvolvem.

1 Perspectiva histórica

História inicial Estereotipação dos adolescentesOs séculos XX e XXI Uma visão positiva da adolescência

Descrever a perspectiva histórica da adolescência.OA1

Como tem sido retratada a adolescência em diferentes momentos da história?
Quando começou o estudo científico da adolescência?

HISTÓRIA INICIAL
Na Grécia antiga, os filósofos Platão e Aristóteles fizeram comentários sobre a natureza da ju-
ventude. De acordo com Platão (século IV a.C.), o raciocínio não pertence à infância e aparece 

Foto de Jeffrey Dahmer no ensino médio.

Alice Walker.

Dr. Michael Maddaus, aconselhando um 
jovem problemático.

“De maneira alguma a adolescência é 
uma simples época da vida.”

 —JEAN ERSKINE STEWART,
Escritor americano, século XX
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inicialmente na adolescência. Platão achava que as crianças deviam ocupar seu tempo com 
esportes e música, enquanto os adolescentes deveriam estudar ciências e matemática.

Aristóteles (século IV a.C.) argumentou que o aspecto mais importante da adolescência 
é a capacidade de escolha, e que a autodeterminação é uma marca da maturidade. A ênfase 
de Aristóteles no desenvolvimento da autodeterminação não é diferente das visões contem-
porâneas que encaram a independência, a identidade e a escolha da carreira como os temas 
principais da adolescência. Aristóteles também reconheceu o egocentrismo dos adolescentes, 
comentando certa vez que os adolescentes acham que sabem tudo e que estão certos disso.

Na Idade Média, crianças e adolescentes eram vistos como adultos em miniatura e esta-
vam sujeitos a uma disciplina rígida. No século XVIII, o filosofo francês Jean-Jacques Rous-
seau apresentou uma visão mais clara da adolescência, restabelecendo a crença de que ser 
criança ou adolescente não é o mesmo que ser adulto. Como Platão, Rousseau achava que o 
raciocínio se desenvolve na adolescência. Ele disse que a curiosidade deve ser especialmente 
encorajada na educação de jovens entre 12 e 15 anos. Rousseau argumentava que, dos 15 aos 
20 anos, os indivíduos amadurecem emocionalmente e o seu egoísmo é substituído por um 
interesse pelos outros. Assim, Rousseau concluiu que o desenvolvimento possui fases distin-
tas. Suas ideias, no entanto, eram especulativas; apenas no início do século XX começou a 
exploração científica da adolescência.

OS SÉCULOS XX E XXI
O fim do século XIX e a primeira parte do século XX viram a invenção do conceito que 
agora chamamos de adolescência. Entre 1890 e 1920, inúmeros psicólogos, reformadores 
urbanos, educadores, jovens trabalhadores e conselheiros começaram a desenvolver o con-
ceito. Naquela época, os jovens, especialmente os meninos, eram vistos cada vez mais como 
passivos e vulneráveis – qualidades anteriormente associadas apenas às adolescentes do sexo 
feminino. Quando o livro de Stanley Hall sobre adolescência foi publicado em 1904 (veja a 
próxima seção), desempenhou um papel essencial na reestruturação do pensamento sobre 
a adolescência.

Modelo de ”turbulência e estresse”, de G. Stanley Hall G. Stanley Hall (1844-1924) foi 
pioneiro no estudo científico da adolescência. Em 1904, Hall publicou suas ideias em um 
conjunto de dois volumes intitulado Adolescence, Hall foi fortemente influenciado por Char-
les Darwin, o famoso teórico evolucionista. Aplicando a visão de Darwin ao estudo do desen-
volvimento adolescente, Hall propôs que o desenvolvimento é controlado fundamentalmente 
por fatores biológicos.

Modelo de turbulência e estresse é o conceito de Hall de que a adolescência é um pe-
ríodo turbulento, carregado de conflitos e alterações no humor. Segundo sua visão, pensa-
mentos, sentimentos e ações dos adolescentes oscilam entre presunção e humildade, boas 
intenções e tentação, alegria e tristeza. Um adolescente pode ser desagradável com um amigo 
em determinado momento e gentil no momento seguinte; ou ter necessidade de privacidade 
em um momento, mas, segundos depois, querer companhia.

Hall foi um gigante no campo da adolescência. Ele começou a teorização, a sistemati-
zação e o questionamento que foram além da mera especulação e da filosofia. Na verdade, 
devemos o começo do estudo científico da adolescência a Hall.

Visão sociocultural da adolescência, de Margaret Mead A antropóloga Margaret Mead 
(1928) estudou adolescentes em Samoa, ilhas dos Mares do Sul. Ela concluiu que a natureza 
básica da adolescência não é biológica, conforme Hall afirmava, mas sociocultural. Em cul-
turas que proporcionam uma transição suave e gradual da infância para a idade adulta, que 
é a forma como se lida com a adolescência em Samoa, ela encontrou pouca turbulência e 
pouco estresse associados a este período. As observações de Mead dos adolescentes samoanos 
revelaram, ao contrário, que suas vidas eram relativamente livres de tumulto. Mead concluiu 
que as culturas que permitem que os adolescentes tenham relações sexuais, vejam os be-
bês nascerem, considerem a morte como natural, façam trabalhos importantes, façam jogos 
sexuais e conheçam claramente o seu papel adulto tenderão a promover uma adolescência 
relativamente livre de estresse. No entanto, em culturas como os Estados Unidos, em que as 
crianças são consideradas muito diferentes dos adultos, e a adolescência não é caracterizada 
pelas mesmas experiências, este período tem maior probabilidade de ser estressante.

G. Stanley Hall, pai do estudo científico da 
adolescência.

modelo de turbulência e estresse Conceito 
de G. Stanley Hall de que a adolescência é um 
período turbulento carregado de conflitos e alte-
rações no humor.

A antropóloga Margaret Mead (à esquer-
da) com uma adolescente samoana. Mead 
descobriu que a adolescência em Samoa 
era relativamente livre de estresse, embora 
recentemente seus achados tenham sido 
criticados. Como a visão de Mead da adoles-
cência contrasta com a visão de Hall?
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Mais de meio século depois dos achados de Mead em Samoa, seu trabalho foi criticado 
como tendencioso e propenso ao erro (Freeman, 1983). A crítica atual argumenta que a 
adolescência samoana é mais estressante do que Mead sugeriu e que a delinquência tam-
bém aparece entre os adolescentes samoanos, assim como entre os adolescentes ocidentais. 
Apesar da controvérsia quanto aos achados de Mead, alguns pesquisadores defenderam o 
trabalho dela (Holmes, 1987).

Visão intervencionista Embora a adolescência tenha uma base biológica, como argu-
mentou G. Stanley Hall, ela também possui uma base sociocultural, como sustentava 
Margaret Mead. Na verdade, as condições sócio-históricas contribuíram para a emergên-
cia do conceito de adolescência. De acordo com a visão intervencionista, a adolescência 
é uma criação sócio-histórica. Especialmente importante para esta visão da adolescência 
são as circunstâncias históricas do começo do século XX, época em que foi aprovada a 
legislação que assegurou a dependência dos jovens e deixou mais administrável o seu mo-
vimento em direção à esfera econômica. Essas circunstâncias sócio-históricas incluíam: 
um declínio na aprendizagem, o aumento da mecanização durante a Revolução Industrial, 
o que elevou o nível das habilidades requeridas dos trabalhadores e exigiu uma divisão 
especializada do trabalho, a separação entre trabalho e casa, escolas divididas por idade, 
urbanização, o aparecimento de grupos de jovens como a YMCA (ACM) e os Escoteiros e 
os escritos de G. Stanley Hall.

Escolas, trabalho e economia são dimensões importantes da visão intervencionista da 
adolescência. Alguns estudiosos argumentam que o conceito de adolescência foi inventado, 
principalmente, como um subproduto do movimento para criar um sistema de educação pú-
blica compulsória. Sob esse ponto de vista, a função do ensino médio é transmitir habilidades 
intelectuais para os jovens. Entretanto, outros estudiosos argumentam que o objetivo princi-
pal do ensino médio é inserir os jovens na esfera econômica. Segundo esta visão, a sociedade 
estadunidense conferia o status de adolescência aos jovens através da legislação de cuidados 
à criança (Lapsley, Enright e Serlin, 1985). Ao desenvolver leis especiais para os jovens, os 
adultos restringiram suas opções, encorajaram sua dependência e tornaram sua entrada no 
mundo do trabalho mais administrável.

Os historiadores agora chamam o período entre 1890 e 1920 de “era da adolescência”. 
Neste período, os legisladores aprovaram uma grande quantidade de legislações obrigatórias 
direcionadas aos jovens. Em praticamente todos os estados foram aprovadas leis que excluíam 
os jovens da maior parte dos empregos e exigiam que eles frequentassem o ensino médio. Boa 
parte dessa legislação previa sanções. Duas mudanças claras resultaram dessa legislação: redu-
ção no emprego e aumento na frequência escolar entre os jovens. De 1910 a 1930, o número 
de jovens entre 10 e 15 anos empregados com remuneração caiu em torno de 75%. Além disso, 
entre 1900 e 1930, o número de estudantes no ensino médio aumentou substancialmente. 
Aproximadamente 600% mais indivíduos se formaram no ensino médio em 1930 do que em 
1900. Vamos olhar mais de perto como as concepções da adolescência e as experiências dos 
adolescentes se modificaram com os tempos de constante mudança do século XX.

Outras mudanças nos séculos XX e XXI A discussão das mudanças históricas na forma como 
os indivíduos vivenciaram a adolescência envolve o direcionamento do foco para as mudanças 
nas gerações. Coorte é um grupo de pessoas que nasceram num momento similar na história 
e, consequentemente, compartilham experiências similares. Por exemplo, os indivíduos que 
vivenciaram a Grande Depressão quando adolescentes provavelmente serão diferentes de seus 
equivalentes adolescentes durante o período otimista posterior à Segunda Guerra Mundial, 
na década de 1950. Na discussão e na condução de pesquisas sobre tais variações históricas, é 
usado o termo efeitos de coorte, que se refere aos efeitos devidos à época do nascimento, à era 
ou à geração de uma pessoa, mas não propriamente à idade cronológica (Schaie, 2011; Schaie e 
Willis, 2012). Agora vamos explorar os potenciais efeitos de coorte no desenvolvimento dos ado-
lescentes e adultos emergentes na última metade do século XX e primeira parte do século XXI.

Décadas de 1950 a 1970 Por volta de 1950, o período do desenvolvimento referido como 
adolescência havia atingido a maioridade. Ele tinha não somente identidades físicas e sociais, 
mas também uma identidade legal, pois cada estado desenvolveu leis especiais para jovens 
entre as idades de 16 e 18 até os 20 anos. Conquistar um diploma universitário – o caminho 
para conquistar um bom emprego – estava nas mentes de muitos adolescentes durante a 

visão intervencionista Visão de que a adoles-
cência é uma criação sócio-histórica. Especial-
mente importantes neste ponto de vista são as 
circunstâncias sócio-históricas do começo do 
século XX, época em que foi aprovada uma legis-
lação que assegurava a dependência dos jovens 
e tornava o seu movimento de entrada na esfera 
econômica mais administrável.

efeitos de coorte Refere-se aos efeitos devidos 
a data de nascimento, era ou geração de uma 
pessoa, não propriamente à idade cronológica.
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década de 1950, assim como casar, formar uma família e se estabilizar na vida com o luxo que 
era exibido nos comerciais de televisão.

Embora a busca dos adolescentes por uma educação superior tenha continuado na dé-
cada de 1960, a muitos adolescentes afro-americanos não somente era negada uma educação 
universitária como eles também recebiam um ensino médio inferior. Os conflitos étnicos na 
forma de motins e discussões se disseminaram, e os estudantes em idade universitária esta-
vam entre os participantes mais barulhentos.

Os protestos políticos chegaram ao seu auge no final da década de 1960 e início da década 
de 1970, quando milhões de adolescentes reagiram violentamente ao que eles consideravam 
participação imoral dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Em meados dos anos 1970, os 
protestos radicais dos adolescentes começaram a diminuir junto com o envolvimento norte-
-americano no vietnã. Esses protestos foram substituídos pelo aumento da preocupação ado-
lescente com sua ascensão por meio do rendimento escolar, universitário ou treinamento 
vocacional. Os interesses materiais começaram novamente a dominar a motivação dos ado-
lescentes, enquanto os desafios ideológicos às instituições sociais começaram a retroceder.

Na década de 1970, o movimento feminista modificou a descrição e o estudo da adoles-
cência. Nos primeiros anos, as descrições da adolescência eram mais pertinentes aos rapazes 
do que às moças. Os objetivos relacionados tanto à família quanto à carreira que as adoles-
centes possuem hoje eram em grande parte desconhecidos das garotas da década de 1890 e 
inicio dos anos 1900.

Mileniais Em anos recentes, a cultura popular foi atribuindo rótulos às gerações. O rótu-
lo mais recente é mileniais, a geração nascida depois de 1980, os primeiros a atingirem a 
maioridade e começarem o novo milênio entrando na idade adulta. Duas características dos 
mileniais se destacam: (1) sua diversidade étnica e (2) sua conexão com a tecnologia. Uma 
análise recente também descreveu seus integrantes como “confiantes, autoexpressivos, libe-
rais, otimistas e abertos à mudança” (Pew Research Center, 2010, p. 1).

Como sua diversidade étnica aumentou em relação às gerações anteriores, muitos ado-
lescentes mileniais e jovens adultos são mais tolerantes e de mente aberta do que seus equi-
valentes das gerações anteriores. Uma pesquisa indicou que 60% dos adolescentes de hoje 
dizem que seus amigos incluem pessoas de grupos étnicos diversos (Teenage Research Unli-
mited, 2004). Outra pesquisa encontrou que 60% dos norte-americanos entre 18 e 29 anos 
tinham namorado alguém de um grupo étnico diferente do seu (Jones, 2005).

Outra mudança importante que caracteriza os mileniais é o impressionante crescimento 
no uso das mídias e da tecnologia (Brown e Bobkowski, 2011). De acordo com uma análise,

eles são a primeira geração da história que está “sempre conectada”. Impregnados pela tecno-
logia digital e pelas mídias sociais, eles tratam seus aparelhos multitarefas quase como uma ex-
tensão do próprio corpo – para o bem ou para o mal. Mais de 8 em cada 10 dizem que dormem 
com um telefone celular ao lado da cama, prontos para desepejar textos, chamadas telefônicas, 
músicas, notícias, vídeos, jogos e toques musicais para despertar. Mas, às vezes, a conveniência 
produz tentações. Quase dois terços admitem trocar mensagens de texto enquanto dirigem. 
(Pew Research Center, 2010, p. 1).

Conforme citado, provavelmente, existem aspectos positivos e negativos sobre como 
a revolução tecnológica está afetando os jovens. A tecnologia pode oferecer um conjunto 
muito rico de conhecimentos que, se usados de uma forma construtiva, podem melhorar 
a educação dos adolescentes (Smaldino, Lowther e Russell, 2012; Taylor e Fratto, 2012). 
No entanto, o possível aspecto negativo da tecnologia foi capturado num livro recente, The 
Dumbest Generation: How the Digital Age Stupefies Young Americans and Jeopardizes Our 
Future (Or: Don’t Trust Anyone Under 30 (A Geração Mais Burra: Como a Era Digital Em-
burrece os Jovens Americanos e Ameaça Nosso Futuro [Ou: Não Confie em Ninguém com 
Menos de 30 Anos]), escrito pelo professor de inglês Mark Bauerlein, da Emory University 
(2008). Dentre os temas do livro, está o de que muitos jovens de hoje estão mais interes-
sados na recuperação da informação do que na formação da informação, não leem livros e 
não estão motivados para ler, não conseguem escrever corretamente sem um revisor orto-
gráfico e se encapsularam num mundo de iPhones, troca de mensagens de texto, Facebook, 
YouTube, MySpace, Grand Theft Auto (a introdução do vídeo em 2008 trouxe um resultado 
de vendas de 500 milhões de dólares na primeira semana, tolhendo a venda de outros filmes 
e vídeos) e outros contextos de tecnologia. No que diz respeito a reter informações gerais 

mileniais Geração nascida depois de 1980, a 
primeira a atingir a maioridade e a começar o 
novo milênio entrando na idade adulta. Duas 
características dos mileniais se destacam: (1) 
sua diversidade étnica e (2) sua conexão com a 
tecnologia.
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e fatos históricos, Bauerlein pode estar correto. E, em termos de algumas 
habilidades como a leitura e a escrita, existe uma preocupação considerável 
– como fica evidenciado pela ação dos empregadores norte-americanos que 
gastam 1,3 bilhão de dólares por ano para ensinar habilidades de escrita aos 
seus empregados (Begley e Interlandi, 2008). Contudo, em termos de habi-
lidades cognitivas como pensamento e raciocínio, é provavel que ele esteja 
errado, dado que os escores de QI vêm subindo significativamente desde a dé-
cada de 1930 (Flynn, 2007). Além do mais, não existem evidências de pesquisa 
de que estar imerso num mundo tecnológico de iPhone, Facebook e YouTube 
prejudique as habilidades de pensamento (Begley e Interlandi, 2008). Tere-
mos muito mais a discutir sobre inteligência no Capítulo 3 e sobre tecnologia 
no Capítulo 12.

Outra preocupação sobre a atual geração de adolescentes foi recentemente 
expressada em The Path to Purpose (O Caminho para o Propósito), pelo impor-
tante especialista em adolescência William Damon (2008). Damon argumenta 
que muitos adultos norte-americanos se tornaram eficientes na busca de solu-
ções de curto prazo para várias tarefas e problemas em suas vidas, e eles estão 
incutindo o mesmo desejo de gratificação imediata e pensamento limitado em 
suas crianças e seus adolescentes. Na visão de Damon, embora estas soluções 
de curto prazo (como concluir um trabalho, tirar uma boa nota no teste do dia 
seguinte e formar um time) sejam frequentemente adaptações necessárias a 

uma situação, elas podem distrair os adolescentes do pensamento sobre seus objetivos de vida 
como, por exemplo: “Que tipo de pessoa eu quero ser?”, “O que eu quero fazer com a minha 
vida?”, “Por que eu devo tentar ter sucesso?”. Damon enfatiza também que os pais podem 
ajudar a remediar este problema, dando-lhes opções e orientando-os nas escolhas. Além dis-
so, podem conversar com eles sobre trajetória, assuntos e problemas nas suas vidas que eles 
acham significativos e lhes transmitir como eles mesmos enfrentaram os revezes e dilemas. 
Vamos expandir o conceito de Damon de um caminho na busca de um propósito nos textos 
de nossas discussões sobre exploração da identidade (Capítulo 4), desenvolvimento moral, 
valores e religião (Capítulo 7) e conquistas e carreiras (Capítulo 11).

Já fizemos considerações sobre as importantes circunstâncias históricas em torno do de-
senvolvimento do conceito de adolescência, avaliamos como a sociedade encarou os adoles-
centes em diferentes momentos da história e examinamos diversas mudanças importantes que 
caracterizam a atual geração de adolescentes. A seguir, exploraremos por que precisamos ter 
precaução ao fazermos generalizações sobre os adolescentes de qualquer época. Enquanto você 
lê sobre a estereotipação dos adolescentes, pense sobre como o livro que acabamos de descrever 
– The Dumbest Generation (Bauerlein, 2008) – pode estar refletindo essa estereotipia.

ESTEREOTIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES
Estereotipação é uma generalização que reflete nossas impressões e crenças a respeito de 
uma categoria ampla de pessoas. Todos os estereótipos carregam uma imagem de como é 
um membro típico de um grupo específico. Depois que atribuímos um estereótipo, é difícil 
abandoná-lo, mesmo diante de evidências contraditórias.

Os estereótipos dos adolescentes são abundantes: “Eles dizem que querem um emprego, 
mas, quando conseguem um, não querem trabalhar”, “Eles são todos preguiçosos”, “Eles só 
pensam em sexo”, “Eles estão todos nas drogas, até o último deles”, “Os garotos de hoje não 
possuem a fibra moral da minha geração”, “O problema dos adolescentes de hoje é que eles 
ganham tudo com muita facilidade”, “Eles são muito autocentrados”. Na verdade, durante a 
maior parte do século XX e o início do século XXI, os adolescentes têm sido retratados como 
anormais ou desviantes, e não como normais e não desviantes. Considere a imagem de Hall 
de turbulência e estresse. Considere, também, as descrições que a mídia faz dos adolescen-
tes como rebeldes, conflituosos, delinquentes e autocentrados. Especialmente preocupante é 
que, mesmo diante de evidências de realizações positivas dos jovens – por exemplo, o fato de 
que a maioria dos adolescentes participa de serviços comunitários –, muitos adultos negam 
os fatos ou então dizem que eles devem ser exceções (Youniss e Ruth, 2002).

A estereotipação dos adolescentes está tão difundida que o pesquisador da adolescência 
Joseph Adelson (1979) cunhou o termo lacuna de generalização adolescente, que se refere a 

conexão com o desenvolvimento

Tecnologia. Quando são levadas 
em conta as mídias multitarefas, os 
jovens de 11 a 14 anos passam uma 
média de quase 12 horas por dia de 
exposição às mídias. Cap. 12, p. 404

conexão com o desenvolvimento

Identidade. Damon argumenta 
que muitos jovens hoje são indeci-
sos e não estão avançando adequa-
damente em direção à resolução da 
identidade. Cap. 4, p. 165

estereotipação Uma generalização que reflete 
nossas impressões e crenças a respeito de um 
grupo amplo de pessoas. Todos os estereótipos 
se referem a uma imagem do que deve ser um 
membro típico de um grupo específico.

lacuna de generalização adolescente Con-
ceito de Adelson das generalizações sobre os 
adolescentes com base em informações sobre 
um grupo limitado de adolescentes, em geral de 
grande visibilidade.
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generalizações baseadas em informações sobre um grupo limitado de adolescentes, em ge-
ral de grande visibilidade. Alguns adolescentes desenvolvem confiança em suas capacidades, 
apesar dos estereótipos negativos a seu respeito. E alguns indivíduos (como Alice Walker e 
Michael Maddaus, discutidos na abertura deste capítulo) triunfam sobre pobreza, abuso e 
outras adversidades.

UMA VISÃO POSITIVA DA ADOLESCÊNCIA
A estereotipação negativa dos adolescentes é exagerada (Lerner et al., 2011; Lewin-Bizan, 
Bowers e Lerner, 2011; O’Connor et al., 2010). Em um estudo transcultural, Daniel Offer e 
colaboradores (1988) não encontraram apoio para tal visão negativa. Os pesquisadores ava-
liaram a autoimagem de adolescentes pelo mundo – Estados Unidos, Austrália, Bangladesh, 
Hungria, Israel, Itália, Japão, Taiwan, Turquia e Alemanha Ocidental – e descobriram que pelo 
menos 73% dos adolescentes tinham uma autoimagem positiva. Os adolescentes eram auto-
confiantes e otimistas quanto ao seu futuro. Embora houvesse algumas exceções, em geral, os 
adolescentes eram felizes na maior parte do tempo: aproveitavam a vida, percebiam-se como 
capazes de exercer o autocontrole, valorizavam trabalho e escola, expressavam confiança na 
sua sexualidade, apresentavam sentimentos positivos em relação às suas famílias e achavam 
que tinham capacidade de enfrentar os estresses da vida – não exatamente o retrato de uma 
adolescência do tipo turbulência e estresse.

Velhos séculos e novos séculos Para muitas pessoas do século passado, nos Estados Unidos 
e em outras culturas ocidentais, a adolescência era percebida como um período problemático 
na vida, de acordo com a representação de G. Stanley Hall (1904) de turbulência e estresse. 
Mas, conforme o estudo recém descrito, a maioria dos adolescentes não chega nem perto de 
ser perturbada e problemática como sugere o estereótipo popular.

O fim de um velho século e o começo do seguinte pode estimular a reflexão sobre o que 
foi, assim como as visões do que poderia e deveria ser. No campo da psicologia em geral, 
e no seu subcampo do desenvolvimento adolescente, os psicólogos fizeram a retrospecti-
va de um século em que a disciplina se tornou excessivamente negativa (Seligman e Csi-
kszentmihalyi, 2000). A psicologia havia se transformado em uma ciência demasiadamente 
austera, na qual as pessoas eram frequentemente caracterizadas como vítimas passivas. Os 
psicólogos estão agora buscando um foco no lado positivo da experiência humana e uma 
maior ênfase na esperança, no otimismo, nos traços individuais positivos, na criatividade 
e nos valores grupais e cívicos positivos, tais como responsabilidade, educação, civilidade e 
tolerância (King, 2011).

Caso você esteja preocupado com 
o que vai ser da geração mais jovem, 
saiba que ela vai crescer e começar 
a se preocupar com a geração 
mais jovem.

 —ROGER ALLEN
Escritor americano contemporâneo

Os adolescentes têm sido muito estereotipados negativamente? Explique.
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Percepções geracionais e equívocos As percepções que os adultos têm da adolescência 
surgem de uma combinação de experiência pessoal e representações da mídia, nenhuma das 
quais produz uma imagem objetiva de como os adolescentes típicos se desenvolvem (Feld-
man e Elliot, 1990). Parte da tendência a presumir o pior sobre os adolescentes provavelmen-
te envolve a memória curta dos adultos. Os adultos frequentemente retratam os adolescentes 
de hoje como mais problemáticos, menos respeitosos, mais autocentrados, mais assertivos e 
mais aventureiros do que eles eram.

Entretanto, em termos de gostos e maneiras, os jovens de todas as gerações pareceram 
radicais, amedrontados e diferentes dos adultos – diferentes na aparência, em como se com-
portam, na música de que gostam, no estilo dos seus cabelos e nas roupas que escolhem. É um 
grande erro confundir o entusiasmo dos adolescentes para experimentar novas identidades e 
para se envolver ocasionalmente em episódios de comportamento abusivo com hostilidade em 
relação aos padrões parentais e sociais. O acting out e o teste dos limites são as formas como 
os adolescentes avançam em direção à aceitação, em vez de rejeição, dos valores parentais.

Desenvolvimento positivo dos jovens O que tem sido chamado de desenvolvimento po-
sitivo dos jovens (DPJ) na adolescência reflete a abordagem da psicologia positiva. O desen-
volvimento positivo dos jovens enfatiza os pontos fortes e as qualidades positivas dos jovens 
e as trajetórias desenvolvimentais que são esperadas para eles (Benson e Scales, 2009, 2011; 
Larson, 2011; Larson e Angus, 2011; Sullivan e Larson, 2010). O desenvolvimento positivo 
dos jovens foi especialmente promovido por Jacqueline Lerner e colaboradores (2009), que 
recentemente descreveram os “Cinco Cs” do DPJ:

 • Competência, envolve ter uma percepção positiva das próprias ações em áreas de do-
mínio específico – social, acadêmica, física, carreira, etc.

 • Confiança, consiste em ter uma noção positiva global de autoestima e autoeficácia 
(uma noção de que se pode dominar uma situação e produzir resultados positivos).

 • Conexão, caracteriza-se pelas relações positivas com os outros, incluindo família, 
amigos, professores e indivíduos da comunidade.

 • Caráter, inclui o respeito pelas regras sociais, compreensão do certo e do errado e 
integridade.

 • Cuidado/compaixão, inclui demonstrar preocupação emocional com os outros, espe-
cialmente com aqueles que estão em sofrimento.

Lerner e colaboradores (2009) concluíram que, para desenvolver essas cinco caracte-
rísticas positivas, os jovens precisam ter acesso a contextos sociais positivos – como pro-
gramas para desenvolvimento de jovens e atividades organizadas para jovens – e a pessoas 
competentes – como professores interessados, líderes comunitários e mentores. Explora-
remos melhor os programas para desenvolvimento de jovens no Capítulo 9; no Capítulo 13 
examinaremos a ênfase de Peter Benson na importância dos recursos desenvolvimentais 
para a melhoria do desenvolvimento juvenil, que reflete a abordagem do desenvolvimento 
positivo dos jovens.

Uma ênfase recente no movimento para estimular o estudo do desenvolvimento positivo 
dos jovens, em vez de apenas os riscos e desafios com os quais os jovens se defrontam, é o 

conexão com o desenvolvimento

Desenvolvimento dos jovens. 
Muitas atividades e organizações 
para jovens proporcionam aos 
adolescentes oportunidades de de-
senvolverem qualidades positivas. 
Cap. 9, p. 309

conexão COM OS ADOLESCENTES

Querendo ser tratado como uma pessoa ativa

Muitas vezes, os adolescentes são vistos como um problema com o qual 

ninguém realmente quer lidar. Por vezes, as pessoas ficam intimidadas e 

se tornam hostis quando os jovens estão dispostos a desafiar sua autori-

dade. É como se estivem sendo desrespeitosos. Os adolescentes, muitas 

vezes, não são tratados como uma pessoa ativa e como pensadores inova-

dores que serão os líderes de amanhã. Os adultos têm o poder de ensinar 

à geração mais jovem sobre o mundo e permitir que sintam que podem se 

expressar nesse mundo.

 — Zula, 16 anos

Brooklyn, Nova Iorque

Que perspectiva sobre o desenvolvimento adolescente este comentário parece adotar?
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florescimento (Benson e Scales, 2009, 2011; Lerner et al., 2011). Um estudo nacional com 
mais de 1.800 jovens de 15 anos focado no florescimento adolescente examinou a importân-
cia de identificar e apoiar os entusiasmos dos adolescentes, definidos como suas paixões ou 
interesses mais profundos (Scales, Benson e Roehlkepartain, 2011). Neste estudo, os jovens 
de 15 anos que tinham acumulado um nível mais intenso de entusiasmo, oportunidades em 
relacionamentos para nutrir esse entusiasmo (como experimentar relações apoiadoras com 
adultos) e empoderamento (cuja avaliação foi feita pedindo aos adolescentes que nomeassem 
as coisas que eles queriam que o próximo presidente americano abordasse) tinham maior 
probabilidade de serem caracterizados por resultados individuais positivos (como o índice de 
rendimento escolar e liderança) e maior interesse em prestar contribuições pró-sociais (como 
voluntariado e respeito étnico).

Revisar Conectar Refletir OA1  Descrever a perspectiva histórica da adolescência.

Revisar
 • Qual o início histórico do interesse na ado-

lescência?
 • O que caracterizava a adolescência no 

século XX e como os adolescentes estão 
mudando no século XXI?

 • Até que ponto os adolescentes são este-
reotipados?

 • Por que é necessária uma visão mais positi-
va da adolescência?

Conectar
 • Como as mudanças sociais do século 

XX, conforme descritas nesta seção, 
mudaram a visão que a sociedade tem 
da adolescência?

Refletir sua jornada de vida pessoal
 • Você provavelmente experimentou al-

guns exemplos de estereotipia quando 
adolescente. Cite alguns exemplos de 
circunstâncias em que você acha que foi 
estereotipado como adolescente?

2 Os adolescentes pelo mundo

A perspectiva global 

Discutir os adolescentes pelo mundo.OA2

Agora que você já deve ter uma boa noção dos aspectos históricos da adolescência, da es-
tereotipação dos adolescentes e da importância em considerar os aspectos positivos do 
desenvolvimento de muitos adolescentes, vamos explorar melhor as condições atuais dos 
adolescentes.

A PERSPECTIVA GLOBAL
A forma como a adolescência é apresentada neste livro está baseada na maior parte em es-
critos e pesquisas de estudiosos do mundo ocidental, especialmente da Europa e da América 
do Norte. Na verdade, alguns especialistas argumentam que a adolescência é de modo geral 
pensada de uma forma “eurocêntrica” (Nsamenang, 2002). Outros observam que os avanços 
nos transportes e nas telecomunicações estão gerando uma cultura jovem global em que os 
adolescentes em todos os lugares vestem o mesmo tipo de roupas e têm estilos de cabelos 
similares, escutam as mesmas músicas e usam as mesmas gírias (Larson, Wilson e Rickman, 
2009). Mas as diferenças culturais entre os adolescentes decididamente não desapareceram 
(Chen et al., 2011; Fung, 2011; Schlegel e Hewlett, 2011). Considere algumas das seguintes 
variações da adolescência ao redor do mundo (Brown e Larson, 2002):

 • Dois terços dos adolescentes indianos aceitam que seus pais escolham um parceiro 
conjugal para eles.

 • Nas Filipinas, muitas adolescentes sacrificam seus futuros, migrando para a cidade 
para ganhar dinheiro, o qual mandam para as suas famílias em casa.

 • Os jovens de rua do Quênia e de outras partes do mundo aprendem a sobreviver sob 
circunstâncias altamente estressantes. Em alguns casos, abandonados pelos pais, 
envolvem-se com delinquência ou prostituição para atender às suas necessidades eco-
nômicas.

conexão com o desenvolvimento

Cultura. Estudos transculturais 
comparam uma cultura com outra 
ou mais culturas. Cap. 12, p. 393
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 • No Oriente Médio, muitos adolescentes não podem interagir com pessoas de outro 
sexo, mesmo na escola.

 • Os jovens na Rússia estão se casando mais cedo para legitimar a atividade sexual.

Assim, dependendo da cultura que está sendo observada, a adolescência pode envolver 
muitas experiências diferentes (Cheah e Yeung, 2011; Patton et al., 2010).

As rápidas mudanças globais estão alterando a experiência da adolescência, apresentan-
do novas oportunidades e desafios à saúde e ao bem-estar dos jovens. Por todo o mundo, as 
experiências dos adolescentes podem ser diferentes, de acordo com gênero, famílias, escolas, 
amigos e religião. No entanto, algumas tradições adolescentes permanecem em várias cultu-
ras. Brad Brown e Reed Larson (2002) resumiram algumas dessas mudanças e tradições dos 
jovens pelo mundo:

 • Saúde e bem-estar. A saúde e o bem-estar dos adolescentes melhoraram em algu-
mas áreas, mas não em outras. De um modo geral, atualmente menos adolescentes 
morrem de doenças infecciosas e desnutrição do que no passado (UNICEF, 2011). 
Entretanto, muitos comportamentos adolescentes que comprometem a saúde (es-
pecialmente uso de drogas ilícitas e sexo sem proteção) continuam em níveis que 
colocam os jovens em sério risco no que diz respeito a problemas de desenvolvimento 
(Hyde e DeLamater, 2011). Um crescimento considerável dos índices de HIV em ado-
lescentes ocorreu em muitos países da África subsaariana (UNICEF, 2011). Quase dois 
terços das mortes entre adolescentes no mundo ocorrem em apenas duas regiões, a 
África subsaariana e o sudeste da Ásia, embora apenas 42% dos adolescentes de todo o 
mundo vivam nessas regiões (Fatusi e Hindin, 2010).

 • Gênero. Pelo mundo, as experiências dos adolescentes do sexo masculino e femini-
no continuam a ser muito diferentes (Eagly e Wood, 2011; UNICEF, 2011). Exceto 
em alguns poucas áreas, como o Japão e países ocidentais, os rapazes têm muito 
mais acesso a oportunidades educacionais do que as moças. Em muitos países, as 
adolescentes têm menos liberdade para seguir uma variedade de carreiras e para 
ter atividades de lazer do que os rapazes. As diferenças de gênero na expressão 
sexual são disseminadas, especialmente em lugares como Índia, sudeste da Ásia, 
América Latina e países árabes, onde existem muito mais restrições sobre a ativi-
dade sexual das garotas adolescentes do que dos rapazes. Essas diferenças de gêne-
ro parecem diminuir com o passar do tempo. Em alguns países, as oportunidades 
educacionais e de carreira para as mulheres estão se expandindo, e em algumas 
partes do mundo o controle sobre as relações amorosas e sexuais das garotas está 
diminuindo.

Escola muçulmana só para meninos no 
Oriente Médio.

Adolescentes indianos numa cerimônia de 
casamento.

conexão COM OS ADOLESCENTES

Doly Akter, melhorando as vidas das adolescentes das favelas de Bangladesh

Doly Atker, 17 anos, vive numa favela em 

Dhaka, Bangladesh, onde os esgotos transbor-

dam, o lixo apodrece nas ruas e as crianças são 

subnutridas. Quase dois terços das mulheres 

jovens em Bangladesh se casam antes dos 18 

anos. Doly organizou recentemente um clube 

apoiado pela UNICEF em que as garotas vão 

de porta em porta para monitorar os hábi-

tos de higiene das casas na sua vizinhança. O 

monitoramento conduziu a uma melhoria na 

higiene e na saúde das famílias. O grupo de 

Doly também conseguiu impedir o casamento 

de várias crianças, reunindo-se com os pais e 

convencendo-os de que os casamentos não são 

do interesse das suas filhas. Ao conversar com 

os pais na sua vizinhança, as garotas do clube 

enfatizam o quanto é importante para suas 

filhas permanecerem na escola e como fazer 

isso melhora o seu futuro. Doly diz que as ga-

rotas do seu grupo da UNICEF estão muito mais 

conscientes dos seus direitos do que suas mães 

jamais estiveram (UNICEF, 2007).

Que insights os adolescentes ocidentais 
podem ter a partir da experiência de 
crescimento muito diferente de Doly?

Doly Atker, uma garota de 17 anos de Ban-
gladesh, está altamente motivada para me-
lhorar as vidas dos jovens no seu país.
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 • Família. Um estudo recente revelou que em 12 países ao redor do mundo (África, Ásia, 
Austrália, Europa, Oriente Médio e as Américas) os adolescentes validaram a impor-
tância do apoio parental em suas vidas (McNeely e Barber, 2010). Entretanto, as varia-
ções nas famílias nos diferentes países também caracterizam o desenvolvimento ado-
lescente. Em alguns países, os adolescentes crescem em famílias muito unidas, com 
extensas redes de parentesco que oferecem uma rede de conexões e refletem um modo 
tradicional de viver. Por exemplo, em países árabes, “são ensinados aos adolescentes 
códigos de conduta e lealdade rígidos” (Brown e Larson, 2002, p. 6). Entretanto, em 
países ocidentais como os Estados Unidos, muitos adolescentes crescem em famílias 
reconstituídas e novas famílias. A parentalidade em muitas famílias dos países ociden-
tais é menos autoritária do que no passado. Outras tendências que estão ocorrendo em 
muitos países por todo o mundo “incluem maior mobilidade da família, migração para 
áreas urbanas, membros da família trabalhando em cidades ou países distantes, famí-
lias menores, menos lares com família estendida e aumento no emprego das mães” 
(Brown e Larson, 2002, p. 7). Infelizmente, muitas dessas mudanças podem reduzir a 
capacidade das famílias de dedicar tempo e recursos para os adolescentes.

 • Escola. Em geral, o número de adolescentes na escola nos países em desenvolvimento 
está aumentando. No entanto, escolas em muitas partes do mundo – especialmente 
África, sul da Ásia e America Latina – ainda não proporcionam educação a todos os 
adolescentes (UNICEF, 2011). Na verdade, nos últimos anos, houve um declínio na 
porcentagem de adolescentes latino-americanos com acesso aos ensinos médio e su-
perior (Welti, 2002). Além disso, muitas escolas não desenvolvem com os estudantes 
as habilidades de que eles precisam para terem sucesso no trabalho adulto.

 • Amigos. Algumas culturas atribuem aos amigos um papel mais forte na adolescência 
do que outras (Bagwell e Schmidt, 2011; B.B. Brown e Larson, 2009). Na maioria das 
nações ocidentais, os amigos figuram com proeminência na vida dos adolescentes, em 
alguns casos assumindo responsabilidades que em outras ocasiões seriam assumidas 
pelos pais. Entre os jovens de rua na América do Sul, a rede de amigos serve como 
uma família substituta que apoia a sobrevivência em ambientes perigosos e estressan-
tes. Em outras regiões do mundo, como em países árabes, os amigos têm um papel 
muito restritivo, especialmente para as garotas.

Em resumo, as vidas dos adolescentes são caracterizadas por uma combinação de mu-
dança e tradição. Pesquisadores encontraram semelhanças e diferenças nas experiências dos 
adolescentes em diferentes países (Fatusi e Rindin, 2010; Larson, Wilson e Rickman, 2009). 
No Capítulo 12, discutiremos melhor essas experiências transculturais.

Revisar Conectar Refletir OA2   Discutir os adolescentes pelo mundo.

Revisar
 • Qual é o status dos jovens de hoje?
 • Como a adolescência está mudando para 

os jovens por todo o mundo?

Conectar
 • Você acha que os adolescentes de outros 

países experimentam a estereotipação, 
conforme descrito anteriormente neste ca-
pítulo? Em caso positivo, por quê e como?

Refletir sua jornada de vida pessoal
 • De que maneira a sua adolescência foi 

provavelmente parecida ou diferente da 
adolescência dos seus pais e avós?

3 A natureza do desenvolvimento

Transições no desenvolvimentoProcessos e períodos Questões sobre o 
desenvolvimento

Resumir processos, períodos, transições e questões sobre o 
desenvolvimento relacionados à adolescência.

OA3

Em certos aspectos, cada um de nós se desenvolve como todos os outros indivíduos; em outros 
aspectos, cada um de nós é único. Na maior parte do tempo, nossa atenção está focada em nos-
sas peculiaridades individuais, mas os pesquisadores que estudam o desenvolvimento são atraí-
dos tanto pelas nossas características compartilhadas quanto por nossas características únicas. 

Meninos de rua no Rio de Janeiro.
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Como humanos, trilhamos alguns caminhos comuns. Cada um de nós – Leonardo 
da Vinci, Joana D’Arc, George Washington, Martin Luther King Jr., você e eu – 
começou a caminhar por volta do primeiro ano, falou mais ou menos aos 2 anos, 
fantasiou quando criança e se tornou mais independente quando adolescente.

O que queremos dizer quando falamos sobre o desenvolvimento de um in-
divíduo? Desenvolvimento é um padrão de mudança que inicia na concepção e 
continua por toda a vida. A maior parte do desenvolvimento envolve crescimen-
to, embora também inclua a decadência (como na morte e nos momentos finais 
da vida). O padrão é complexo por ser o produto de diversos processos.

PROCESSOS E PERÍODOS
O desenvolvimento humano é determinado por processos biológicos, cognitivos 
e socioemocionais. Ele é frequentemente descrito em termos de períodos.

Processos biológico, cognitivo e socioemocional Os processos biológicos 
envolvem mudanças físicas no corpo de um indivíduo. Os genes herdados dos 
pais, o desenvolvimento do cérebro, os ganhos de altura e peso, os avanços nas 
habilidades motoras e as alterações hormonais da puberdade refletem os proces-
sos biológicos. Discutiremos esses processos mais amplamente no Capítulo 2.

Os processos cognitivos envolvem mudanças no pensamento e na inteligência de um 
indivíduo. Memorizar um poema, resolver um problema matemático e imaginar como é ser 
um artista de cinema refletem os processos cognitivos. O Capítulo 3 discute os processos 
cognitivos em detalhes.

Os processos socioemocionais envolvem mudanças nas emoções, na personalidade, nas 
relações com os outros e nos contextos sociais de um indivíduo. Ser rude com os pais, agredir 
os amigos, ser assertivo(a) e divertir-se em eventos sociais, como um baile da escola, além da 
orientação dos papéis de gênero refletem o papel dos processos socioemocionais. Os capítulos 
4 a 12 focam nos processos socioemocionais no desenvolvimento adolescente.

Os processos biológico, cognitivo e socioemocional estão intrinsecamente entrelaçados. 
Os processos socioemocionais modelam os processos cognitivos; os processos cognitivos avan-
çam ou restringem os processos socioemocionais e os processos biológicos influenciam os pro-
cessos cognitivos. Embora você vá ler sobre esses processos em capítulos separados do livro, 
tenha sempre em mente que você está estudando sobre o desenvolvimento de um ser humano 
integrado, que possui apenas uma mente e um corpo interdependentes (veja a Figura 1.1).

A conexão entre os processos biológico, cognitivo e socioemocional é mais óbvia em dois 
campos que têm emergido rapidamente:

 • Neurociência cognitiva desenvolvimental, que explora as ligações entre o desenvol-
vimento, os processos cognitivos e o cérebro (Diamond, Casey e Munakata, 2011).

 • Neurociência social desenvolvimental, que examina as conexões entre os processos 
socioemocionais, o desenvolvimento e o cérebro (Bell, Greene e Wolfe, 2010).

Períodos do desenvolvimento O desenvolvimento é comumente descrito em termos de 
períodos. Nós consideramos os períodos que ocorrem na infância, na adolescência e na idade 
adulta. São apresentadas as variações de idade aproximada de cada período para dar uma ideia 
geral de quando eles começam e terminam.

Infância A infância inclui período pré-natal, primeira infância, segunda infância e terceira 
infância.

O período pré-natal é aquele desde a concepção até o nascimento – aproximadamente 9 
meses. Este é um momento de crescimento extraordinário – a partir de uma única célula até 
um organismo completo com cérebro e capacidades comportamentais.

A primeira infância é o período do desenvolvimento que se estende desde o nascimen-
to até 18 ou 24 meses. Trata-se de uma época de extrema dependência dos adultos. Muitas 
atividades psicológicas – por exemplo, a linguagem, o pensamento simbólico, a coordenação 
sensório-motora, o aprendizado social e as relações pais e filhos – começam neste período.

A segunda infância é o período do desenvolvimento que se estende do final da primeira 
infância até aproximadamente 5 ou 6 anos, por vezes chamado de anos pré-escolares. Durante 
esta época, as crianças pequenas aprendem a se tornar mais autossuficientes e a se cuidarem. 

conexão com o desenvolvimento

Desenvolvimento cerebral. Existe 
ligação entre as mudanças no cére-
bro do adolescente e as variações 
de humor e a busca de emoções? 
Cap. 2, p. 100

desenvolvimento Padrão de mudança que 
inicia na concepção e continua por toda a vida. 
A maior parte do desenvolvimento envolve cres-
cimento, embora também inclua a decadência 
(como na morte e nos momentos finais da vida).

processos biológicos Mudanças físicas no cor-
po de um indivíduo.

processos cognitivos Mudanças no pensamen-
to e na inteligência de um indivíduo.

processos socioemocionais Mudanças na per-
sonalidade, nas emoções, nas relações com outras 
pessoas e nos contextos sociais de um indivíduo.

período pré-natal Época desde a concepção 
até o nascimento.

primeira infância Período do desenvolvimento 
que se estende desde o nascimento até os 18 ou 
24 meses.

segunda infância Período do desenvolvimento 
que se estende do final da primeira infância até 
aproximadamente os 5 ou 6 anos; às vezes cha-
mado de anos pré-escolares.

Processos
biológicos

Processos
cognitivos

Processos
socioemocionais

FIGURA 1.1
As mudanças desenvolvimentais são resultado de pro-
cessos biológicos, cognitivos e socioemocionais. Estes 
processos interagem enquanto o indivíduo se desenvolve.
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Elas desenvolvem prontidão para a escola (seguir instruções, identificar letras) e passam muitas 
horas brincando e com os amigos. A primeira série marca tipicamente o fim da segunda infância.

A terceira infância é o período do desenvolvimento que se estende desde aproximada-
mente os 6 até os 10 ou 11 anos. Neste período, as crianças dominam as habilidades fun-
damentais de leitura, escrita e aritmética, e são formalmente expostas a um mundo muito 
maior e à sua cultura. As aquisições se tornam o tema central do desenvolvimento, e a criança 
aumenta o autocontrole.

Adolescência Como sugere nossa linha do tempo desenvolvimental, já ocorreram um 
desenvolvimento e algumas experiências consideráveis antes de um indivíduo atingir a 
adolescência. Nenhum menino ou menina entra na adolescência como uma folha em 
branco, com apenas um código genético para determinar pensamentos, sentimentos e 
comportamentos. Em vez disso, a combinação de hereditariedade, experiências infantis e 
experiências da adolescência determina o curso do desenvolvimento adolescente. Durante 
a leitura deste livro, tenha em mente esta continuidade do desenvolvimento entre a infân-
cia e a adolescência.

Uma definição de adolescência requer uma consideração não apenas da idade, mas tam-
bém das influências sócio-históricas: lembre-se da nossa discussão da visão intervencionista 
da adolescência. Com o contexto sócio-histórico em mente, definimos adolescência como o 
período de transição entre a infância e idade adulta que envolve mudanças biológicas, cogniti-
vas e socioemocionais. Uma tarefa essencial da adolescência é a preparação para a idade adulta. 
Na verdade, o futuro de qualquer cultura depende do quanto essa preparação é efetiva.

Embora a faixa etária da adolescência possa variar com as circunstâncias culturais e 
históricas, nos Estados Unidos e na maioria das outras culturas, a adolescência hoje começa 
aproximadamente entre 10 e 13 anos e termina por volta dos 19 anos. As mudanças bioló-
gicas, cognitivas e socioemocionais da adolescência ocorrem desde o desenvolvimento das 
funções sexuais, passando pelos processos de pensamento abstrato, até a independência.

Cada vez mais, os desenvolvimentistas descrevem a adolescência em termos de períodos 
iniciais e tardios. A adolescência inicial corresponde, grosso modo, aos anos finais do ensino 
fundamental e inclui principalmente as mudanças puberais. O fim da adolescência refere-
-se aproximadamente à segunda metade da segunda década de vida. Interesses pela carreira, 
namoros e exploração da identidade estão frequentemente mais pronunciados no fim da ado-
lescência do que na adolescência inicial. Os pesquisadores frequentemente especificam se os 
seus resultados se generalizam a toda a adolescência ou se são específicos da adolescência 
inicial ou do fim da adolescência.

A antiga visão da adolescência era a de que este é um período de transição singular e uni-
forme que resulta na entrada no mundo adulto. As abordagens atuais enfatizam uma variedade 
de transições e acontecimentos que definem o período, bem como o seu ritmo e sua sequência. 
Por exemplo, a puberdade e os eventos escolares são transições importantes que sinalizam a 
entrada na adolescência; concluir a escola e assumir o primeiro emprego em tempo integral 
são eventos de transição que sinalizam a saída da adolescência e a entrada na vida adulta.

Hoje, os desenvolvimentistas não acreditam que a mudança termine com a adolescência 
(Park, 2011; Schaie e Willis, 2012). Lembre-se de que o desenvolvimento é definido como um 
processo que ocorre ao longo de toda a vida. A adolescência é parte do curso da vida e, como 
tal, não é um período isolado do desenvolvimento. Embora tenha algumas características 

terceira infância Período do desenvolvimento 
que se estende desde aproximadamente os 6 até 
10 ou 11 anos.

adolescência Período do desenvolvimento 
de transição da infância para a idade adulta; 
envolve mudanças biológicas, cognitivas e 
socioemocionais. A adolescência começa apro-
ximadamente entre 10 e 13 anos e termina por 
volta dos 19 anos.

adolescência inicial Período do desenvolvi-
mento que corresponde aproximadamente ao 
final do ensino fundamental e inclui principal-
mente as mudanças puberais.

fim da adolescência Período do desenvol-
vimento que corresponde aproximadamente 
à última metade da segunda década de vida. 
Interesses pela carreira, namoros e exploração 
da identidade estão frequentemente mais pro-
nunciados no fim da adolescência do que na 
adolescência inicial.

“Este é o caminho para a idade adulta. Você 
está aqui.”
© Robert Weber/The New Yorker Collec-
tion/cartoonbank.com

pressão dos amigos... crise

emocional... garotas muito

altas... pêlos nas axilas... está

chegando e eu não consigo

impedir.

PEDRA

DA
MEDITAÇÃO

O que está

chegando?

A adolescência.

E vem correndo

na minha direção.

Mesmo?
É!

Desvie!
Eu

gostaria!!

Bloom County utilizou com autorização de Berkeley Brethed, the Washington Post Writers Group e o 
Cartoonist Group. Todos os direitos reservados.
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únicas, o que acontece durante a adolescência está conectado com o desenvolvimento e as 
experiências da infância e da idade adulta (Collins, Welsh e Furman, 2009).

Idade adulta Assim como na infância e na adolescência, a idade adulta não é um período 
homogêneo do desenvolvimento. Os desenvolvimentistas frequentemente descrevem três pe-
ríodos do desenvolvimento adulto: idade adulta inicial, idade adulta intermediária e fim da 
idade adulta.

A idade adulta inicial geralmente começa no final dos 19 anos e início dos 20, durando 
até os 30 anos. Esta é uma época de estabilização pessoal e independência econômica e na 
qual o desenvolvimento da carreira se intensifica.

A idade adulta intermediária começa aproximadamente entre os 35 e 45 anos e termina 
em algum ponto aproximadamente entre os 55 e os 65 anos. Esse período é especialmente 
importante na vida dos adolescentes cujos pais já estão, ou estão prestes a entrar nele. A idade 
adulta intermediária é uma época de crescente interesse na transmissão de valores à próxima 
geração, aumento na reflexão sobre o significado da vida e maior preocupação com o próprio 
corpo. No Capítulo 8, “Famílias”, veremos como a maturação dos adolescentes e seus pais 
contribui para a relação pais-adolescente.

Por fim, o ritmo e o significado do ciclo vital humano seguem seu curso até o fim da 
idade adulta, período do desenvolvimento que dura aproximadamente dos 60 ou 70 anos até a 
morte. Esta é uma época de adaptação à diminuição da força física e da saúde, à aposentadoria 
e à redução na renda. O exame da própria vida e a adaptação à mudança nos papéis sociais 
também caracterizam o fim da idade adulta, assim como a redução das responsabilidades e o 
aumento da liberdade. A Figura 1.2 resume os períodos do desenvolvimento ao longo da vida 
humana e suas faixas etárias aproximadas.

TRANSIÇÕES NO DESENVOLVIMENTO
As transições no desenvolvimento são momentos importantes na vida das pessoas. Tais transi-
ções incluem a mudança do período pré-natal até o nascimento e primeira infância, da primei-
ra infância até a segunda infância e da segunda infância até a terceira infância. Para os nossos 

Os filhos dos filhos dos nossos filhos. 
Eles olham para nós como nós olha-
mos para vocês; nós temos um paren-
tesco por meio da nossa imaginação. 
Se somos capazes de nos tocarmos, é 
porque imaginamos a existência um 
do outro, nossos sonhos correndo 
para a frente e para trás ao longo de 
um cabo que se estende de um pe-
ríodo até outro.

 —ROGER ROSENBLATT
Escritor americano contemporâneo

idade adulta inicial Período do desenvolvi-
mento que começa no final dos 19 anos ou início 
dos 20, durando até os 30 anos.

idade adulta intermediária Período do de-
senvolvimento que começa aproximadamente 
entre os 35 e 45 anos e termina entre aproxima-
damente 55 e 65 anos.

fim da idade adulta Período do desenvolvi-
mento que dura aproximadamente dos 60 ou 70 
anos até a morte.

Períodos do desenvolvimento

Período pré-natal
(concepção ao

nascimento)

Primeira infância
(nascimento

até 18-24 meses)

Fim da idade adulta
(60-70 anos
até a morte)

Idade adulta
intermediária

(35-45 a 55-56 anos)

Segunda infância
(2-5 anos)

Terceira infância
(6-11 anos)

Idade adulta
inicial

(20 a 30 anos)

Adolescência
(10-13 até
19 anos)

Processos do desenvolvimento

Processos
biológicos

Processos
cognitivos

Processos
socioemocionais

FIGURA 1.2
Processos e períodos do desenvolvimento. O desenrolar dos períodos do desenvolvimento na vida é influenciado pela interação dos processos 
biológicos, cognitivos e socioemocionais.
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objetivos, duas transições importantes são da infância para a adolescência e da adolescência 
para a idade adulta. Vamos explorar essas transições.

Da infância para a adolescência A transição da infância para a adolescência envolve inú-
meras mudanças biológicas, cognitivas e socioemocionais. Entre as mudanças biológicas es-
tão o acelerado crescimento, as alterações hormonais e a maturação sexual que vêm com a 
puberdade. No início da adolescência, acontecem mudanças no cérebro que permitem um 
pensamento mais avançado. Também nessa época, os adolescentes começam a ficar acorda-
dos até mais tarde e a dormir até mais tarde pela manhã.

Entre as mudanças cognitivas que ocorrem durante a transição da infância para a adoles-
cência estão o aumento do pensamento abstrato, idealista e lógico. Quando fazem esta transi-
ção, os adolescentes começam a pensar de forma mais egocêntrica, frequentemente sentindo 
como se estivessem num palco, únicos e invulneráveis. Em resposta a essas mudanças, os pais 
depositam mais responsabilidade pela tomada de decisões sobre os ombros dos adolescentes.

Entre as mudanças socioemocionais pelas quais os adolescentes passam estão a busca 
pela independência, conflito com os pais e o desejo de passar mais tempo com os pares. As 
conversas com os amigos se tornam mais íntimas e incluem mais autoexposição. Quando as 

conexão com o desenvolvimento

Escolas. A transição para os últi-
mos anos do ensino fundamental 
pode ser difícil e estressante para 
muitos estudantes. Cap. 10, p. 341

As transições no desenvolvimento desde a infância até a adolescência envolvem mudanças biológicas, cognitivas e socioemocionais. Quais são algu-
mas dessas mudanças?

conexão COM ADULTOS EMERGENTES

Chris Barnard

O adulto emergente Chris Barnard é um solteiro de 24 anos. Há dois anos, 

ele voltou para a casa dos pais, trabalhou em um emprego temporário e 

pensou sobre seu próximo passo na vida. Um dos empregos temporários 

transformou-se em permanente. Chris agora trabalha em uma associação 

de comércio em Washington, D.C. Com exceção da tecnologia, ele diz que 

sua vida é igual ao que deve ter sido a vida dos seus pais quando eles fize-

ram a transição para a idade adulta. Os arranjos de vida de Chris refletem a 

“instabilidade” característica da adultez emergente. Durante a universidade, 

ele mudava de dormitório todos os anos; então, quando veterano, ele saiu 

do campus e se mudou para um apartamento. Depois da universidade, Chris 

voltou para casa, depois se mudou para outro apartamento e agora está em 

ainda outro apartamento. Nas palavras de Chris: “Esta vai ser a estada mais 

longa que eu tive desde que fui para a universidade... Agora eu me instalei” 

(Jayson, 2006, p. 2D).

Você caracterizaria as experiências de vida de Chris desde a universidade como contínuas ou descontínuas?

Chris Barnard, adulto emergente de 24 anos, no aparta-
mento que divide com dois colegas.
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crianças entram na adolescência, frequentam escolas maiores e mais impessoais do que as 
escolas por série do seu bairro. As conquistas se tornam um assunto sério e aumentam os de-
safios acadêmicos. Também nesta época, a maturação sexual progredida produz um interesse 
muito maior nos relacionamentos amorosos. Os jovens adolescentes também experimentam 
maiores alterações de humor do que quando eram crianças.

Em resumo, a transição da infância para a adolescência é complexa e multidimensional, 
envolvendo mudanças em muitos diferentes aspectos da vida de um indivíduo. A negociação 
bem-sucedida desta transição requer uma adaptação considerável e apoio de adultos atenciosos.

Da adolescência para a idade adulta Outra transição importante ocorre da adolescência 
para a idade adulta (Hamilton e Hamilton, 2009). Já foi dito que a adolescência começa na 
biologia e termina na cultura. Ou seja, a transição da infância para a adolescência inicia com a 
eclosão da maturação da puberdade, enquanto a transição da adolescência para a idade adulta 
é determinada pelos padrões culturais e pelas experiências.

Adultez emergente Recentemente, a transição para a idade adulta vem sendo referida como 
adultez emergente, transcorrendo aproximadamente dos 18 aos 25 anos. Experimentação e 
exploração caracterizam o adulto emergente. Nesse ponto do desenvolvimento, muitos indi-
víduos ainda estão explorando a carreira profissional a seguir, qual identidade querem ter e 
que estilo de vida desejam adotar (p. ex., permanecer solteiro, coabitar ou se casar).

Jeffrey Arnett (2006) concluiu recentemente que as cinco características principais do 
adulto emergente são:

 • Exploração da identidade, especialmente no amor e no trabalho. Esta é a época du-
rante a qual acontecem mudanças importantes na identidade para muitos indivíduos 
(Kroger, Martinussen e Marcia, 2010).

 • Instabilidade. As mudanças de residência atingem o auge nesta época, período duran-
te o qual, frequentemente, existe instabilidade no amor, no trabalho e na educação.

 • Autofocado. De acordo com Arnett (2006, p. 10), os adultos emergentes “são autofo-
cados no sentido de que têm poucas obrigações sociais, deveres e comprometimento 
com os outros, o que os deixa com muita autonomia para administrarem suas pró-
prias vidas.”

 • Sentimento de ambivalência. Muitos adultos emergentes não se consideram adoles-
centes nem adultos completos.

 • A idade das possibilidades, uma época em que os indivíduos têm a oportunidade de 
transformar suas vidas. Arnett (2006) descreve dois motivos pelos quais esta época é 
a idade das possibilidades: (1) muitos adultos emergentes estão otimistas em relação 
ao seu futuro; e (2) para os adultos emergentes que passaram por momentos difíceis 
durante o crescimento, esta idade representa uma oportunidade de encaminhar suas 
vidas numa direção mais positiva (Masten e Wright, 2009).

Pesquisas recentes indicam que esses cinco aspectos caracterizam não somente os in-
divíduos nos Estados Unidos quando fazem a sua transição da adolescência para o início da 
idade adulta, mas também seus correspondentes nos países europeus e na Austrália (Buhl 
e Lanz, 2007; Sirsch et al., 2009). Embora a adultez emergente não caracterize o desenvol-
vimento em todas as culturas, ela parece ocorrer naquelas em que é adiado o momento de 
assumir papéis adultos e responsabilidades (Kins e Beyers, 2010).

adultez emergente Período do desenvolvi-
mento que ocorre aproximadamente dos 18 aos 
25 anos; este período de transição entre a ado-
lescência e a idade adulta é caracterizado por 
experimentação e exploração.

ATINGINDO

A

MAIORIDADE

Filho, o mundo está

esperando por você.

Vá buscá-lo.

Rhymes with Orange usado com autorização de Hillary Price, King Features Syndicate e o Cartoonist 
Group. Todos os direitos reservados.
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A vida fica melhor para os indivíduos quando eles se tornam adultos emergentes? Para 
ler sobre esta questão, veja o item Conexão com Saúde e Bem-Estar.

Tornar-se adulto É difícil determinar o momento exato em que um indivíduo se torna adul-
to. Nos Estados Unidos, o marcador mais amplamente reconhecido da entrada na idade adulta 
é possuir um emprego em tempo integral mais ou menos permanente, o que geralmente 
acontece quando o indivíduo termina a escola – ensino médio para alguns, universidade para 
outros, pós-graduação ou, ainda, a escola técnica para outros. Outros critérios estão longe de 
ser claros. A independência econômica é um dos marcadores do status adulto, mas conquistá-
-la é geralmente um longo processo. Os estudantes universitários estão cada vez mais vol-
tando a morar com seus pais enquanto tentam se estabelecer economicamente. Um estudo 
longitudinal descobriu que aos 25 anos apenas um pouco mais da metade dos participantes 
estava totalmente independente da sua família de origem (Cohen et al., 2003). Entretanto, 
os achados mais impressionantes do estudo envolviam uma grande variação nas trajetórias 
individuais dos papéis adultos durante dez anos, dos 17 aos 27 anos; muitos dos participantes 
oscilaram entre o aumento e a diminuição da dependência econômica. Um estudo recente 
revelou que morar com os pais durante a adultez emergente retardou o processo de se tornar 
um adulto autossuficiente e independente (Kins e Beyers, 2010).

Outros estudos nos mostram que assumir responsabilidade sobre si mesmo é provavel-
mente um marcador do status adulto para muitos indivíduos. Em um dos estudos, mais de 

conexão COM SAÚDE E BEM-ESTAR

Saúde e bem-estar se modificam na adultez emergente?

Como são a saúde e o bem-estar dos indivíduos na adultez emergente, em 

comparação à adolescência? John Schulenberg e colaboradores (Johnston, 

O’Malley e Bachman, 2004; Schulenberg e Zarrett, 2006) examinaram esta 

questão. Em sua maior parte, a vida é melhor para os adultos emergentes. 

Por exemplo, a Figura 1.3 mostra um aumento constante no bem-estar au-

torrelatado dos 18 aos 26 anos. A Figura 1.4 indica que correr riscos diminui 

durante a mesma estrutura temporal.

Por que a saúde e o bem-estar dos adultos emergentes melhoram 

em relação aos níveis da adolescência? Uma resposta possível é o au-

mento das escolhas individuais na sua vida diária e das decisões de vida 

durante a adultez emergente. Este aumento pode conduzir os adultos a 

mais oportunidades de exercer o autocontrole em suas vidas. Além dis-

so, como discutimos anteriormente, a adultez emergente oferece uma 

oportunidade aos indivíduos que tiveram problemas de conduta durante 

a adolescência de terem controle das suas vidas. Porém, a falta de estru-

tura e apoio que frequentemente caracteriza essa fase pode produzir um 

declínio na saúde e no bem-estar de alguns indivíduos (Schulenberg e 

Zarrett, 2006).

18 19–20 21–22 23–24 25–26

34

36

38

40

42

44

Be
m

-e
st

ar

Idade (anos)

FIGURA 1.3
Bem-estar durante a adultez emergente. Nota: Escores baseados 
em uma combinação de autoestima (8 itens), autoeficácia (5 itens) e 
apoio social (6 itens); as respostas possíveis variavam de discordo (1) 
até concordo (5).
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FIGURA 1.4
Exposição a riscos durante a adultez emergente. Nota: Os dois 
itens da Escala de Exposição a Riscos variavam de 1 (discordo) até 5 
(concordo). O escore de exposição a riscos era a média dos dois itens 
que avaliavam se o adulto gostava de fazer coisas razoavelmente pe-
rigosas e se gostava de fazer alguma coisa razoavelmente arriscada.

Que fatores os adultos emergentes podem controlar e que influenciam a melhora da sua saúde e do bem-estar em relação aos seus 
níveis como adolescente?
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70% dos estudantes universitários disseram que ser adulto significa 
aceitar a responsabilidade pelas consequências das suas ações, decidir 
sobre as próprias crenças e valores e estabelecer uma relação de igual-
dade adulta com os pais (Arnett, 1995). Em um estudo recente, tanto 
os pais quanto os estudantes universitários concordaram que assu-
mir a responsabilidade sobre as próprias ações e desenvolver controle 
emocional são aspectos importantes de tornar-se adulto (Nelson et al., 
2007). No entanto, pais e estudantes universitários nem sempre con-
cordaram em outros aspectos quanto ao que é preciso para se tornar 
um adulto. Por exemplo, os pais tinham maior probabilidade do que 
os estudantes universitários de enfatizar que dirigir com segurança e 
não ficar bêbado são aspectos importantes de tornar-se adulto.

Em algum ponto próximo aos 20 anos, então, os indivíduos al-
cançam a idade adulta. Ao se tornarem adultos, eles aceitam a res-
ponsabilidade sobre si mesmos, tornam-se capazes de tomar decisões 
independentes e adquirem independência financeira dos seus pais 
(Arnett, 2006). As novas liberdades e responsabilidades da adultez 
emergente representam mudanças essenciais nas vidas dos indi-
víduos. Tenha em mente, no entanto, que uma considerável conti-

nuidade ainda une a adolescência e a idade adulta. Por exemplo, um estudo longitudinal 
encontrou que as visões religiosas e os comportamentos de adultos emergentes eram es-
pecialmente estáveis e que suas atitudes em relação às drogas eram estáveis em um grau 
menor (Bachman et al., 2002).

O que já dissemos até aqui a respeito dos determinantes do status adulto refere-se princi-
palmente a indivíduos em sociedades industrializadas, especialmente os Estados Unidos. Nos 
países em desenvolvimento, o casamento é frequentemente um marcador mais significativo 
da entrada na idade adulta do que nos Estados Unidos, e geralmente ocorre muito mais cedo 
(Arnett, 2007; Eccles, Brown e Templeton, 2008). Assim, alguns desenvolvimentistas defen-
dem que o termo “adultez emergente” se aplica mais a países ocidentais, como os Estados 
Unidos, países europeus e alguns países asiáticos, como o Japão, porém menos a países em 
desenvolvimento (Arnett, 2007). Em estudo recente, a maioria dos jovens entre 18 e 26 anos 
na Índia considerava que tinha atingido a idade adulta (Seiter e Nelson, 2011).

Também podem ocorrer variações contextuais na adultez emergente em culturas dentro 
de um país (Arnett e Brody, 2008). Por exemplo, nos Estados Unidos, “os mórmons se casam 
cedo e começam a ter filhos... portanto, eles têm um período mais breve de adultez emergen-
te antes de assumirem o papel de adultos” (Arnett, 2004, p. 22). Além disso, em alguns países 
como a China e Índia, a adultez emergente é mais provável de ocorrer em áreas urbanas, 
porém menos provável em áreas rurais porque os jovens das áreas urbanas destes países “se 
casam mais tarde, têm filhos mais tarde, adquirem mais educação e têm uma gama maior de 
oportunidades ocupacionais e recreativas” (Arnett, 2004, p. 23).

O que determina o bem-estar de um indivíduo na transição para a idade adulta? Na visão 
de Jacqueline Eccles e colaboradores (Eccles, Brown e Templeton, 2008; Eccles e Gootman, 
2002), três tipos de recursos são especialmente importantes para que seja feita uma transição 
competente durante a adolescência e a adultez emergente: intelectual, psicológico/emocional 
e social. A Figura 1.5 descreve exemplos desses três tipos de recursos.

Resiliência No início do capítulo, você leu a respeito da cativante história de Michael Maddaus, 
que conseguiu ter controle da sua vida como um adulto emergente depois de uma infância e 
uma adolescência problemáticas. Michael Maddaus foi resiliente. O que queremos dizer com 
o termo resiliência? Resiliência refere-se à adaptação positiva e à conquista bem-sucedida de 
resultados em face de riscos significativos e circunstâncias adversas. Em Project Competence, 
Ann Masten e colaboradores (Masten, 2009; Masten, Obradovic e Burt, 2006; McCormick, Kuo 
e Masten, 2011) examinaram a resiliência em indivíduos desde a infância até a idade adulta. 
Eles encontraram que os adultos que experimentaram adversidades consideráveis enquanto 
cresciam – mas se tornaram jovens adultos competentes – se caracterizavam por determinados 
fatores individuais e contextuais. A competência foi avaliada em áreas como conquistas, con-
duta e relações sociais. Na adultez emergente (avaliada dos 17 aos 23 anos), os indivíduos que 
se tornaram competentes após experimentarem dificuldades durante o crescimento eram mais 

resiliência Adaptar-se positivamente e obter 
resultados de sucesso em face a riscos significati-
vos e circunstâncias adversas.

O que caracteriza a adultez emergente? Mesmo que os adultos emer-
gentes tenham experimentado uma infância e uma adolescência 
problemáticas, quais são alguns dos fatores que podem ajudá-los a se 
tornarem competentes?
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inteligentes, vivenciaram maior qualidade na parentalidade e tinham menos proba-
bilidade de terem crescido na pobreza ou em circunstâncias de baixa renda do que 
seus correspondentes que não se tornaram competentes quando adultos emergentes.

Outra análise focou em indivíduos que ainda estavam apresentando padrões 
desadaptativos na adultez emergente, mas que tinham controle das suas vidas ao 
final da década dos 20 e início dos 30 anos. As três características compartilhadas 
por esses “maduros tardios” são: receber apoio dos adultos, serem engenhosos e 
apresentarem aspectos positivos de autonomia. Em outra pesquisa longitudinal, “o 
serviço militar, o casamento e as relações amorosas, a educação superior, a afiliação 
a uma religião e as oportunidades de trabalho podem ser oportunidades de momen-
tos de decisão para uma mudança no curso da vida durante a adultez emergente” 
(Masten, Obradovic e Burt, 2006, p. 179).

A adolescência está durando muito tempo? Joseph e Claudia Allen (2009) intitu-
laram seu livro recente como: Escaping the Endless Adolescence: How We Can 
Help Our Teenagers Grow Up Before They Grow Old (Escapando da Adolescência 
Interminável: Como Podemos Ajudar Nossos Adolescentes a Crescerem Antes Que 
Fiquem Velhos), e abriram o livro com um capítulo intitulado: “Os 25 anos são os 
novos 15?”. Eles argumentam que nas décadas mais recentes os adolescentes têm 
experimentado um mundo que apresenta mais desafios para o amadurecimento de 
um adulto competente. Nas suas palavras (p. 17),

gerações atrás, os jovens de 14 anos dirigiam, os de 17 iam para as forças armadas e 
mesmo adolescentes intermediários contribuíam com seu trabalho para a renda que 
ajudaria a manter sua família sem dívidas. Enquanto enfrentavam outros problemas, 
esses jovens apresentavam maturidade adulta muito mais rapidamente do que os de 
hoje, que estão notavelmente bem cuidados, mas afastados, em sua maior parte, de res-
ponsabilidades, desafios e feedback do mundo adulto que estimulem o crescimento. Os 
pais da década de 1920 costumavam lamentar: “Eles crescem tão rápido.”  Mas parece 
que isso foi substituído por: “Bem... Maria ainda está morando mais um pouco em casa 
enquanto se organiza”.

Os autores concluem que o que está acontecendo à geração atual de adoles-
centes é que após a adolescência eles estão vivendo “mais adolescência” em vez de 
se lançarem adequadamente à idade adulta. Até mesmo aqueles adolescentes que 
tiveram boas notas e, posteriormente, como adultos emergentes continuaram a 
conquistar sucesso acadêmico na universidade, encontram-se na metade da década 
dos 20 anos sem ter indícios de como encontrar um emprego significativo, admi-
nistrar suas finanças ou viver com independência.

Os autores recomendam o seguinte para ajudar os adolescentes a amadurecer 
durante a sua jornada para a vida adulta:

 • Proporcionar a eles oportunidades de serem colaboradores. Ajudá-los a se afastar 
da posição de consumidores, criando experiências de trabalho mais efetivas (p. ex., 
aprendizado de um trabalho de qualidade) ou oferecendo oportunidades de aprendi-
zado que permitam que os adolescentes contribuam de forma significativa.

 • Dar aos adolescentes um feedback direto e de qualidade. Não simplesmente enchê-los 
de elogios e de coisas materiais, mas deixá-los perceber como funciona o mundo real. 
Não protegê-los das críticas, sejam elas positivas ou negativas. Protegê-los apenas os 
deixa mal equipados para lidarem com os altos e baixos da realidade da vida adulta.

 • Criar conexões adultas positivas com os adolescentes. Muitos adolescentes negam a 
necessidade de apoio parental ou de uma ligação com os pais, mas eles precisam da 
ajuda para desenvolver maturidade na caminhada para a vida adulta. Ao explorarem 
um mundo social mais amplo do que o da infância, os adolescentes precisam estar 
conectados de forma positiva aos seus pais e a outros adultos para que consigam ma-
nejar a autonomia de uma forma madura.

 • Desafiar os adolescentes a se tornarem mais competentes. Os adultos devem fazer me-
nos coisas pelos adolescentes, na medida em que eles conseguem realizá-las por si pró-
prios. Proporcionar oportunidades de se envolverem em tarefas que vão além do seu 
nível atual expande suas mentes e os ajuda a avançar no caminho até a maturidade.

conexão com o desenvolvimento

Comunidade. O aprendizado do 
serviço está ligado a muitos resulta-
dos positivos para os adolescentes. 
Cap. 7, p. 257

conexão com o desenvolvimento

Famílias. Um apego seguro com os 
pais aumenta a probabilidade de que 
os adolescentes sejam socialmente 
competentes. Cap. 8, p. 282

Conectividade – boas relações percebidas e confiança nos

pais, nos amigos e em alguns outros adultos

Senso de lugar/integração social – estar conectado e ser

valorizado por redes sociais mais amplas

Vinculação a instituições pró-sociais/convencionais tais

como escola, igreja e centros de desenvolvimento

para jovens fora da escola

Habilidade para transitar em múltiplos contextos culturais

Comprometimento com o engajamento cívico

Boa saúde mental, incluindo autorrespeito positivo

Boa  autorregulação emocional e habilidade de enfrentamento

Boas habilidades para solução de conflitos

Motivação para o domínio e motivação para realizações

positivas

Confiança na própria eficácia pessoal

Planificação

Senso de autonomia pessoal/responsabilidade por si

Otimismo associado a realismo

Identidade pessoal e social coerente e positiva

Valores pró-sociais e culturalmente sensíveis

Espiritualidade e/ou senso de propósito na vida

Forte caráter moral

Desenvolvimento social

Desenvolvimento intelectual

Desenvolvimento psicológico
e emocional

Conhecimento das habilidades vitais e vocacionais essenciais

Hábitos racionais da mente – habilidades para pensamento

crítico e raciocínio

Boa habilidade para tomar decisões

Conhecimento profundo de mais de uma cultura

Conhecimento das habilidades necessárias para transitar

entre as múltiplas culturas

Sucesso escolar

FIGURA 1.5
Recursos pessoais que facilitam o desenvolvimen-
to positivo dos jovens.
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QUESTÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO
O desenvolvimento deve-se mais à natureza (hereditariedade) ou ao aprendizado (ambiente)? 
Ele é mais contínuo e regular ou descontínuo e em estágios? Está mais determinado pelas 
experiências precoces ou pelas experiências posteriores? Estas são três questões importantes 
levantadas no estudo do desenvolvimento adolescente.

Natureza e aprendizado A questão natureza-aprendizado envolve o debate sobre se o de-
senvolvimento é primariamente influenciado pela natureza ou pelo aprendizado. Natureza 
refere-se à herança biológica de um organismo, e aprendizado às experiências ambientais. Os 
defensores da “natureza” argumentam que a influência mais importante no desenvolvimento 
é a herança biológica. Os defensores do “aprendizado” reivindicam que as experiências am-
bientais são a influência mais importante.

De acordo com os defensores da abordagem da natureza, assim como um girassol cresce 
de forma ordenada – a menos que esteja enfraquecido por um ambiente hostil – o ser humano 
também cresce de maneira ordenada. A variação de ambientes pode ser vasta, mas a abordagem 
da natureza argumenta que o modelo genético produz atributos comuns ao crescimento e ao 
desenvolvimento (Mader, 2011). Nós caminhamos antes de falarmos, falamos uma palavra antes 
de duas palavras, crescemos rapidamente na primeira infância e menos na segunda infância, 
experimentamos uma torrente de hormônios sexuais na puberdade, chegamos ao auge da nossa 
força física no final da adolescência e início da idade adulta e depois declinamos fisicamente. Os 
proponentes da natureza reconhecem que ambientes extremos – aqueles que são psicologica-
mente estéreis ou hostis – podem debilitar o desenvolvimento. No entanto, eles acreditam que 
as tendências básicas do crescimento estão geneticamente entrelaçadas nos humanos.

Em contrapartida, outros psicólogos enfatizam a importância do aprendizado ou das 
experiências ambientais no desenvolvimento (Grusec, 2011; Phillips e Lowenstein, 2011). As 
experiências percorrem uma gama que vai desde o ambiente biológico do indivíduo – nutri-
ção, cuidados médicos, drogas e acidentes físicos – até o ambiente social – família, amigos, 
escola, comunidade, mídia e cultura.

Alguns pesquisadores do desenvolvimento adolescente sustentam que, historicamente, 
tem sido colocada muita ênfase nas mudanças biológicas da puberdade como determinantes 
do desenvolvimento psicológico adolescente. Eles reconhecem que a mudança biológica é 
uma dimensão importante da transição da infância para a adolescência, encontrada em todas 
as espécies primatas e em todas as culturas do mundo. Entretanto, eles argumentam que os 
contextos sociais (aprendizado) também desempenham papéis importantes no desenvolvi-
mento psicológico adolescente, papéis que até recentemente não receberam atenção adequa-
da (Reich e Vandell, 2011; Russell, 2011).

Continuidade e descontinuidade Pense, por um momento, sobre o seu desenvolvimento. 
O seu crescimento até você chegar à pessoa que é hoje foi gradual, como o crescimento lento 
e cumulativo de uma muda até se tornar um carvalho gigante, ou passou por mudanças re-
pentinas e distintas no crescimento, como a incrível mudança de uma larva que se transforma 
em borboleta (veja a Figura 1.6)? O tema da continuidade-descontinuidade discute até que 
ponto o desenvolvimento envolve mudanças graduais e cumulativas (continuidade) ou está-
gios distintos (descontinuidade). Em sua maior parte, os desenvolvimentistas que enfatizam 
a experiência descreveram o desenvolvimento como um processo gradual e contínuo; os que 
enfatizam a natureza descreveram o desenvolvimento como uma série de estágios distintos.

Em termos de continuidade, a primeira palavra de uma criança, embora aparentemente 
um acontecimento abrupto e descontínuo, é, na verdade, resultado de semanas e meses de 
crescimento e prática. Igualmente, a puberdade, embora também aparentemente abrupta e 
descontínua, é, na verdade, um processo gradual que ocorre ao longo de vários anos.

Em termos de descontinuidade, cada pessoa é descrita como atravessando uma sequên-
cia de estágios em que a mudança é qualitativa, em vez de quantitativamente diferente. Quan-
do um carvalho se desenvolve desde uma muda até uma árvore gigante, ele se torna “mais” 
carvalho – seu desenvolvimento é contínuo. Quando uma larva se transforma numa borbole-
ta, ela não se torna mais larva, ela se torna outro tipo de organismo, diferente – seu desenvol-
vimento é descontínuo. Por exemplo, em algum ponto, a criança muda sua condição de não 
ser capaz de pensar abstratamente sobre o mundo para a de ser capaz. Esta é uma mudança 
qualitativa e descontínua no desenvolvimento, não uma mudança quantitativa e contínua.

Continuidade

Descontinuidade

FIGURA 1.6
Continuidade e descontinuidade no 
desenvolvimento. O desenvolvimento 
humano é como uma muda crescendo gra-
dualmente até se tornar um carvalho gigan-
te? Ou ele é como uma larva que, repentina-
mente, se transforma em uma borboleta?

questão natureza-aprendizado Questão que 
envolve o debate sobre se o desenvolvimento 
é primariamente influenciado pela herança 
biológica do organismo (natureza) ou por suas 
experiências ambientais (aprendizado).

tema da continuidade-descontinuidade Tema 
relativo a se o desenvolvimento envolve uma 
mudança gradual e cumulativa (continuidade) ou 
estágios distintos (descontinuidade).
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Experiência precoce e posterior Outro debate importante é o tema da experiência preco-
ce-posterior, cujo foco se encontra no grau em que as experiências precoces (especialmente 
bem no começo da infância) ou as experiências posteriores são determinantes-chave do de-
senvolvimento (Scaie, 2011; Smith e Hart, 2011). Isto é, se os bebês ou as crianças pequenas 
vivenciam circunstâncias negativas e estressantes em suas vidas, essas experiências podem 
ser superadas por experiências positivas posteriores na adolescência? Ou as experiências pre-
coces são tão essenciais, possivelmente porque são as primeiras experiências prototípicas do 
bebê, que não podem ser superadas por um ambiente posterior mais enriquecido na infância 
ou na adolescência?

O tema da experiência precoce-posterior tem uma longa história e os desenvolvimentis-
tas continuam a debatê-la (Schaie, 2011; Thompson, 2012). Alguns enfatizam que, a menos 
que os bebês experimentem cuidados afetivos e estimulantes até aproximadamente o primei-
ro ano de vida, seu desenvolvimento nunca atingirá um nível ideal (Cassidy et al., 2011). Pla-
tão estava certo quando afirmou que os bebês que eram ninados com frequência se tornavam 
melhores atletas. Ministros da Nova Inglaterra, no século XIX, diziam aos pais, nos sermões 
dominicais, que a forma como se segura o bebê determinaria o caráter futuro dos seus filhos. 
A ênfase na importância da experiência precoce reside na crença de que cada vida é uma trilha 
contínua em que uma qualidade psicológica pode ser rastreada até a sua origem.

A doutrina da experiência precoce contrasta com a visão da experiência posterior que 
sugere que, ao contrário de atingir uma permanência fixa depois da mudança na primeira 
infância, o nosso desenvolvimento continua a ser como o fluxo e o refluxo de um rio. Os 
defensores da experiência posterior argumentam que as crianças e os adolescentes são maleá-
veis ao longo do desenvolvimento e que os cuidados sensíveis posteriores são tão importantes 
quanto os cuidados sensíveis precoces (Antonucci, Birditt e Ajrouch, 2011). Inúmeros desen-
volvimentistas do ciclo vital, que focam em toda a extensão da vida em vez de somente no 
desenvolvimento infantil, enfatizam que tem sido dada muito pouca atenção às experiências 
posteriores no desenvolvimento (Almeida, 2011; Staudinger e Gluck, 2011). Eles aceitam 
que as experiências precoces são contribuições importantes para o desenvolvimento, porém, 
não mais importantes do que as experiências posteriores. Jerome Kagan (1992, 2000, 2010) 
destaca que mesmo as crianças que apresentam as qualidades de um temperamento inibido, 
o que está vinculado à hereditariedade, têm capacidade para mudar o seu comportamento.

Avaliando as questões do desenvolvimento Quando consideramos melhor estas três 
questões do desenvolvimento – natureza e aprendizado, continuidade e descontinuidade e 
experiência precoce e posterior – é importante nos darmos conta de que a maioria dos de-
senvolvimentistas considera insensato assumir uma posição extrema sobre essas questões. O 
desenvolvimento não é todo natureza ou todo aprendizado, nem todo continuidade ou des-

tema da experiência precoce-posterior Tema 
que tem seu foco no grau em que as experiên-
cias precoces (especialmente no começo da 
infância) ou experiências posteriores são deter-
minantes-chave no desenvolvimento.

Até que ponto o desenvolvimento de um adolescente se deve às experiências precoces ou posteriores?
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continuidade, também nem todo experiências precoces ou experiências posteriores. Natureza 
e aprendizado, continuidade e descontinuidade e experiências precoces e posteriores afetam o 
nosso desenvolvimento ao longo de toda a vida. Por exemplo, considerando o tema natureza-
-aprendizado, a chave para o desenvolvimento é a interação entre natureza e aprendizado, 
mais do que qualquer um dos dois fatores isolados (Gottlieb, 2007; Mandelman e Grigorenko, 
2011). O desenvolvimento cognitivo de um indivíduo, por exemplo, é resultado da interação 
hereditariedade-ambiente, não da hereditariedade ou do ambiente isoladamente. No Capítulo 
2, será discutido mais a respeito do papel da interação hereditariedade-ambiente.

Embora a maior parte dos desenvolvimentistas não assuma posições extremas sobre as 
questões do desenvolvimento discutidas anteriormente, esse consenso não significa uma au-
sência de debate acirrado sobre o peso com que o desenvolvimento é determinado por esses 
fatores (Kagan, 2010; Schaie e Willis, 2012). Considere os adolescentes que, quando crianças, 
experimentaram pobreza, negligência parental e fraca escolarização. Experiências enriqueci-
das na adolescência poderiam superar os “déficits” que eles encontraram precocemente no 
desenvolvimento? As respostas que os desenvolvimentistas dão para tais questões refletem 
a sua posição sobre os temas de natureza e aprendizado, continuidade e descontinuidade e 
experiências precoces e posteriores. As respostas também influenciam as políticas públicas 
direcionadas para os adolescentes e como cada um de nós vive ao longo de toda a vida.

Revisar Conectar Refletir OA3   Resumir processos, períodos, transições e questões sobre o desenvolvimento 
relacionados à adolescência.

Revisar
 • Quais são os principiais processos envolvi-

dos no desenvolvimento da adolescência? 
Quais os principais períodos de desenvol-
vimento na infância, na adolescência e na 
idade adulta?

 • Como se dá a transição da infância para a 
adolescência? Como é a transição da ado-
lescência para a idade adulta?

 • Quais são as três questões desenvolvimen-
tais mais importantes?

Conectar
 • Descreva como natureza e aprendizado 

podem contribuir para o grau de resiliência 
de um indivíduo.

Refletir sua jornada de vida pessoal
 • Enquanto você faz este curso, pergunte-se 

sobre como você vivenciou vários aspectos 
da adolescência. Seja curioso. Pergunte aos 
seus amigos e colegas sobre as experiên-
cias deles na adolescência e compare-as 

com as suas. Por exemplo, pergunte-lhes 
como vivenciaram a transição da infância 
para a adolescência. Pergunte também 
como eles vivenciaram, ou estão viven-
ciando, a transição da adolescência para a 
idade adulta.

4 A ciência do desenvolvimento adolescente

Teorias do desenvolvimento adolescenteCiência e método científico Pesquisa do desenvolvimento adolescente

Caracterizar a ciência do desenvolvimento 
adolescente.

OA4

Como podemos responder as perguntas sobre os papéis da natureza e do aprendizado, estabi-
lidade e mudança e continuidade e descontinuidade no desenvolvimento? Como podemos de-
terminar, por exemplo, se as conquistas escolares de um adolescente mudam ou permanecem 
as mesmas desde a infância até a adolescência, ou como podemos descobrir se experiências 
positivas na adolescência podem reparar os danos causados por pais negligentes ou abusivos 
na infância? Para responder a tais perguntas efetivamente, precisamos nos voltar para a ciên-
cia (Jackson, 2011; Stangor, 2011).

CIÊNCIA E MÉTODO CIENTÍFICO
Alguns indivíduos têm dificuldade em pensar no desenvolvimento adolescente como uma 
ciência, da mesma forma que a física, a química e a biologia são ciências. Uma disciplina que 
estuda a mudança puberal, as relações pais-adolescente ou o pensamento adolescente pode ser 
igualada a disciplinas que investigam como funciona a gravidade e a estrutura dos componen-
tes moleculares? A resposta é sim, pois a ciência não é definida pelo “objeto” que ela investiga, 

conexão com o desenvolvimento

Natureza e aprendizado. A visão 
epigenética enfatiza o intercâmbio 
contínuo e bidirecional entre he-
reditariedade e ambiente. Cap. 2, 
p. 108

Não há nada tão prático quanto uma 
boa teoria.

 —KURT LEWIN
Psicólogo social americano, século XX
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mas sim, pela maneira como ela investiga. Esteja estudando fotossíntese, as luas de Saturno ou 
o desenvolvimento adolescente, o que importa é a forma como você estuda o assunto.

Ao tomar um caminho científico para estudar o desenvolvimento adolescente, é impor-
tante que se siga um método científico, um processo que consiste em quatro passos: (1) 
conceitualizar um processo ou problema a ser estudado, (2) coletar informações (dados) de 
pesquisa, (3) analisar esses dados e (4) tirar conclusões.

No passo (1), quando os pesquisadores estão formulando um problema a ser estudado, 
eles se inspiram, com frequência, em determinadas teorias e desenvolvem hipóteses. Uma 
teoria é um conjunto coerente de ideias inter-relacionadas que ajuda a explicar fenômenos e 
fazer previsões. Ela sugere hipóteses, isto é, asserções e previsões específicas que podem ser 
testadas. Por exemplo, uma teoria sobre mentoring pode afirmar que o apoio e a orientação 
de um adulto fazem a diferença nas vidas de crianças provenientes de contextos empobreci-
dos, pois o mentor dá às crianças a oportunidade de observar e imitar seus comportamentos 
e suas estratégias.

TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO ADOLESCENTE
Esta seção discute aspectos essenciais de quatro orientações teóricas acerca do desenvolvi-
mento: a psicanalítica, a cognitiva, a comportamental e social cognitiva e a ecológica. Cada 
uma delas contribui com uma peça importante para o quebra-cabeça do desenvolvimento 
adolescente. Embora as teorias discordem quanto a certos aspectos do desenvolvimento, mui-
tas das suas ideias são muito mais complementares do que contraditórias. Juntas, elas permi-
tem ter uma visão global do desenvolvimento adolescente em toda a sua riqueza.

Teorias psicanalíticas As teorias psicanalíticas descrevem o desenvolvimento como pri-
mariamente inconsciente (além da consciência) e fortemente caracterizado pela emoção. Os 
teóricos psicanalíticos enfatizam que o comportamento é meramente uma característica apa-
rente e que um verdadeiro entendimento do desenvolvimento requer a análise de significados 
simbólicos do comportamento e do funcionamento profundo da mente. Os teóricos psicana-
líticos também ressaltam que as experiências precoces com os pais modelam amplamente o 
desenvolvimento. Essas características são destacadas na principal teoria psicanalítica, a de 
Sigmund Freud (1856-1939).

A teoria de Freud Enquanto Freud ouvia, investigava e analisava seus pacientes, ficou con-
vencido de que os problemas que eles apresentavam eram resultado de experiências precoces 
na vida. Ele acreditava que, à medida que as crianças vão crescendo, o foco do seu prazer e de 
seus impulsos sexuais muda da boca para o ânus e, por fim, para os genitais. Em consequên-
cia, de acordo com a teoria de Freud, nós passamos por cinco estágios do desenvolvimento 
psicossexual: oral, anal, fálico, latente e genital (veja a Figura 1.7). Nossa personalidade adul-
ta, alegava Freud (1917), é determinada pela forma como resolvemos os conflitos entre as 
fontes de prazer em cada estágio e as demandas da realidade.

Freud salientava que a vida do adolescente é repleta de tensão e conflito. Para reduzir a 
tensão, ele acreditava que os adolescentes enterram seus conflitos em sua mente inconscien-
te. Freud afirma que mesmo comportamentos triviais podem se tornar significativos quando 
as forças inconscientes por trás deles forem reveladas. Um movimento brusco, um rabisco, 
uma piada, um sorriso – cada um deles pode denunciar um conflito inconsciente. Por exem-
plo, Barbara, 17 anos, enquanto beija e abraça Tom, exclama: “Oh, Jeff, eu te amo tanto”. 
Rejeitado, Tom explode: “Por que você me chamou de Jeff? Eu achava que você não pensava 
mais nele. Nós precisamos ter uma conversa!”. Você provavelmente poderá lembrar de mo-
mentos em que tal “ato-falho freudiano” revelou uma motivação inconsciente.

teoria Conjunto de ideias coerentes inter-
-relacionadas que ajuda a explicar fenômenos e 
fazer previsões.

hipóteses Asserções e previsões específicas 
que podem ser testadas.

teorias psicanalíticas Teorias que descrevem o 
desenvolvimento como primariamente incons-
ciente e fortemente caracterizado pela emoção. O 
comportamento é meramente uma característica 
aparente, e o funcionamento simbólico da mente 
deve ser analisado para se entendê-lo. As expe-
riências precoces com os pais são enfatizadas.

Sigmund Freud, o pioneiro da teoria psica-
nalítica. Quais são algumas características 
da teoria de Freud?

FIGURA 1.7
Estágios freudianos.

Estágio oral Estágio anal Estágio fálico Estágio latente Estágio genital

Do nascimento
aos 1,5 anos

Dos 1,5 aos 3 anos Dos 3 aos 6 anos Dos 6 anos à puberdade Da puberdade em diante

Prazer do bebê
centrado na boca.

Prazer da criança
focado no ânus.

Prazer da criança
focado nos genitais.

A criança reprime o
interesse sexual e
desenvolve habilidades
sociais e intelectuais.

Época do redespertar
sexual; a fonte do prazer
sexual parte de alguém
de fora da família.
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Freud (1917) dividiu a personalidade em três estruturas: id, ego e superego. O id consiste 
em instintos, um reservatório de energia psíquica do indivíduo. Segundo a visão de Freud, 
o id é totalmente inconsciente e não tem contato com a realidade. Quando a criança experi-
menta as demandas e restrições da realidade, emerge uma nova estrutura da personalidade 
– o ego, que lida com as demandas da realidade. O ego é chamado de “a parte executiva” da 
personalidade porque toma decisões racionais.

O id e o ego não conhecem moral – eles não levam em conta se algo está certo ou erra-
do. O superego é a parte moral da personalidade. O superego leva em conta se algo é certo 
ou errado. Pense no superego como o que costumamos referir como a nossa “consciência”. 
Você provavelmente está começando a perceber que tanto o id quanto o superego tornam a 
vida difícil para o ego. O ego pode dizer: “Eu só faço sexo ocasionalmente, e procuro tomar 
as precauções adequadas porque não quero que um filho interfira no desenvolvimento da 
minha carreira”. No entanto, o id está dizendo: “Eu quero me satisfazer; sexo é prazeroso”. O 
superego também está trabalhando: “Eu me sinto culpado por fazer sexo”.

Freud considerava a personalidade como um iceberg. A maior parte da personalidade se 
encontra abaixo do nosso nível de consciência, assim como a parte maciça de um iceberg está 
abaixo da superfície da água. O ego resolve o conflito entre as suas demandas da realidade, 
os desejos do id e as restrições do superego, por meio dos mecanismos de defesa. Estes são 
métodos inconscientes de distorcer a realidade que o ego usa para se proteger da ansiedade 
produzida pelas demandas conflitantes das três estruturas da personalidade. Quando o ego 
percebe que as demandas do id podem causar dano, a ansiedade se desenvolve, alertando o 
ego para resolver o conflito por meio dos mecanismos de defesa.

De acordo com Freud, a repressão é o mecanismo de defesa mais poderoso e penetrante. Ele 
expulsa da consciência os impulsos inaceitáveis do id, mandando-os de volta para a mente incons-
ciente. A repressão é a pedra fundamental sobre a qual se apoiam todos os outros mecanismos de 
defesa, uma vez que o objetivo de cada mecanismo de defesa é reprimir ou empurrar impulsos 
ameaçadores para fora da consciência. Freud achava que as primeiras experiências da infância, 
muitas das quais ele acreditava que são sexualmente carregadas, são excessivamente ameaçado-
ras e estressantes para que o indivíduo as maneje conscientemente, então ele as reprime.

Porém, Peter Blos (1989), um psicanalista britânico, e Anna Freud (1966), filha de Sig-
mund Freud, argumentaram que os mecanismos de defesa proporcionam um insight consi-
derável para o desenvolvimento adolescente. Blos afirmou que a regressão durante a adoles-
cência na verdade não é defensiva, mas um aspecto integrante, normal, inevitável e universal 
da puberdade. A natureza da regressão pode variar de um adolescente para outro. Pode en-
volver condescendência e asseio, ou pode envolver um retorno repentino à passividade que 
caracterizava o comportamento do adolescente durante a infância.

Anna Freud (1966) desenvolveu a ideia de que os mecanismos de defesa são a chave para 
a compreensão da adaptação do adolescente. Ela sustentava que os problemas da adolescência 
não estão enraizados no id ou em forças instintivas, mas nos “objetos de amor” do passado do 
adolescente. Ela argumenta que a ligação a esses objetos de amor, geralmente os pais, provém 
desde os tempos de bebê e é meramente suavizada ou inibida durante os anos da infância. 
Durante a adolescência, estes impulsos podem ser redespertados ou, ainda, os impulsos re-
centemente adquiridos podem se combinar com eles.

Mas tenha em mente que os mecanismos de defesa são inconscientes; os adolescentes 
não estão conscientes de que os estão usando para proteger seus egos e reduzir a ansiedade. 
Quando usados temporariamente e com moderação, os mecanismos de defesa não são ne-
cessariamente doentios. Entretanto, não pode ser permitido que os mecanismos de defesa 
dominem o comportamento do indivíduo e o impeçam de enfrentar a realidade. A teoria de 
Sigmund Freud também foi significativamente revisada por inúmeros outros teóricos psica-
nalíticos. Muitos contemporâneos ressaltam que ele enfatizou excessivamente os instintos 
sexuais; eles colocam mais ênfase nas experiências culturais como determinantes do desen-
volvimento de um indivíduo. O pensamento inconsciente permanece como tema central, 
porém, a maioria dos psicanalistas contemporâneos argumenta que o pensamento consciente 
desempenha um papel maior do que Freud visualizava. A seguir, descrevemos as ideias de 
Erik Erikson, um importante revisionista das ideias de Freud.

A teoria de Erik Erikson Erik Erikson reconhecia as contribuições de Freud, mas argumenta-
va que ele julgava erroneamente algumas dimensões do desenvolvimento humano. Em pri-
meiro lugar, Erikson (1950, 1968) afirmou que nos desenvolvemos em estágios psicossociais, 

Anna Freud, filha de Sigmund Freud. Como 
seu ponto de vista difere da visão do seu pai?
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em vez de estágios psicossexuais, como Freud sustentava. De acordo com Freud, a motivação 
primária do comportamento humano é sexual por natureza; de acordo com Erikson, ela é 
social e reflete um desejo de se afiliar a outras pessoas. De acordo com Freud, nossa personali-
dade básica é moldada nos primeiros cinco anos de vida; de acordo com Erikson, as mudanças 
do desenvolvimento ocorrem ao longo de toda a vida. Assim, em termos da questão das ex-
periências precoces versus experiências posteriores discutidas anteriormente neste capítulo, 
Freud sustentava que as precoces são muito mais importantes do que as posteriores, ao passo 
que Erikson enfatiza a importância de ambas as experiências precoces e posteriores.

Na teoria de Erikson, oito estágios do desenvolvimento se desenrolam à medida que 
vamos passando pela vida (veja a Figura 1.8). Em cada estágio, uma tarefa desenvolvimental 
única confronta o indivíduo com uma crise que precisa ser resolvida. De acordo com Erikson, 
esta crise não é uma catástrofe, mas um momento decisivo marcado por vulnerabilidade e um 
potencial reforçado. Quanto mais sucesso o indivíduo tem na solução da crise, mais saudável 
será seu desenvolvimento.

Confiança versus desconfiança é o primeiro estágio psicossocial de Erikson, o qual é ex-
perimentado no primeiro ano de vida. A confiança na primeira infância prepara o terreno para 
uma expectativa contínua na vida de que o mundo será um lugar bom e agradável para se viver.

Autonomia versus vergonha e dúvida é o segundo estágio de Erikson, ocorrendo no final 
da primeira infância. Após adquirir confiança, o bebê começa a descobrir que o seu compor-
tamento lhe pertence, e então começa a afirmar sua independência.

Iniciativa versus culpa, o terceiro estágio do desenvolvimento de Erikson, ocorre du-
rante os anos da pré-escola. Quando a criança encontra um mundo social ampliado, ela se 
defronta com novos desafios que requerem um comportamento ativo, intencional e respon-
sável. No entanto, podem surgir sentimentos de culpa se a criança for irresponsável ou se 
sentir ansiosa demais.

Produtividade versus inferioridade é o quarto estágio do desenvolvimento para Erikson, 
ocorrendo aproximadamente nos anos do ensino fundamental. Agora a criança precisa dire-
cionar suas energias para o domínio do conhecimento e das habilidades intelectuais. O resul-
tado negativo é que a criança poderá desenvolver um sentimento de inferioridade – sentindo-
-se incompetente e improdutiva.

Durante os anos da adolescência, os indivíduos descobrem quem eles são, para quê ser-
vem e quem serão na vida. Este é o quinto estágio do desenvolvimento para Erikson, identida-
de versus confusão de identidade. Se o adolescente explorar os papéis de uma maneira saudá-
vel e encontra um caminho positivo a seguir na vida, ele obterá uma identidade positiva; em 
caso negativo, reinará a confusão de identidade.

Intimidade versus isolamento é o sexto estágio do desenvolvimento segundo Erikson, o 
qual o indivíduo experimenta durante os primeiros anos da idade adulta. Nesta época, o indi-
víduo se defronta com a tarefa desenvolvimental de formar relações íntimas. Se os jovens 
adultos formarem amizades saudáveis e um relacionamento íntimo com outro indivíduo, a 
intimidade será alcançada; em caso negativo, o resultado será o isolamento.

Generatividade versus estagnação, o sétimo 
estágio do desenvolvimento para Erikson, ocorre 
durante idade adulta intermediária. Com o termo 
generatividade, Erikson quer se referir primaria-
mente à preocupação em ajudar a geração mais jo-
vem a se desenvolver e levar uma vida útil. O senti-
mento de não ter feito nada para ajudar a próxima 
geração é a estagnação.

Integridade versus desespero é o oitavo está-
gio do desenvolvimento, segundo Erikson, o qual 
é vivenciado pelo indivíduo no fim da idade adulta. 
Durante este estágio, o indivíduo reflete sobre o 
passado. Se o exame da sua vida revelar que ela foi 
bem vivida, a integridade será alcançada; em caso 
negativo, o olhar retrospectivo provavelmente irá 
produzir dúvida ou apreensão – o desespero que 
Erikson descreveu.

Primeira infância 
(primeiro ano)

Confiança 
versus 
desconfiança

Estágios de
Erikson

Período do
desenvolvimento

Primeira infância
(1 a 3 anos)

Autonomia 
versus 
vergonha e 
dúvida

Segunda infância
(anos pré-escolares,
3 a 5 anos)

Iniciativa 
versus culpa

Terceira infância
(6 anos até a 
puberdade)

Produtividade
versus 
inferioridade

Adolescência
(10, 20 anos)

Identidade 
versus 
confusão de 
identidade

Idade adulta inicial
(20, 30 anos)

Intimidade 
versus 
isolamento

Idade adulta 
intermediária 
(40, 50 anos)

Generatividade 
versus 
estagnação

Fim da idade adulta (60 
anos em diante)

Integridade 
versus 
desespero

FIGURA 1.8
Os oito estágios da vida segundo Erikson.

conexão com o desenvolvimento

Identidade. Os adolescentes e 
adultos emergentes podem ser 
classificados como tendo um dos 
quatro status de identidade: difuso, 
moratório, outorgado ou realizado. 
Cap. 4, p. 166

Erik Erikson com sua esposa, Joan, uma 
artista. Erikson gerou uma das teorias do 
desenvolvimento mais importantes do 
século XX. Em qual estágio da teoria de 
Erikson você está? A descrição de Erikson 
desse estágio caracteriza você?

teoria de Erikson Teoria que inclui oito está-
gios do desenvolvimento humano. Cada estágio 
consiste de uma tarefa desenvolvimental única 
que confronta o indivíduo com uma crise que 
deve ser encarada.
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Avaliação das teorias psicanalíticas As contribuições das teorias psicanalíticas incluem uma 
ênfase numa estrutura desenvolvimental, nas relações familiares e nos aspectos inconscien-
tes da mente. As críticas incluem falta de apoio científico, ênfase excessiva nos aspectos se-
xuais subjacentes e uma imagem muito negativa das pessoas.

Teorias cognitivas Enquanto as teorias psicanalíticas enfatizam a importância do incons-
ciente, as teorias cognitivas enfatizam os pensamentos conscientes. Três teorias cognitivas 
importantes são a teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget, a teoria sociocultural do 
desenvolvimento cognitivo de Vygotsky e a teoria do processamento da informação.

Teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget A teoria de Piaget afirma que os indivíduos 
constroem ativamente a sua compreensão do mundo e atravessam quatro estágios do de-
senvolvimento cognitivo. Dois processos estão subjacentes a esta construção cognitiva do 
mundo: organização e adaptação. Para entender o nosso mundo, os adolescentes organizam 
as suas experiências. Por exemplo, eles separam ideias importantes de ideias menos impor-
tantes e conectam umas às outra. Além de organizar suas observações e experiências, eles se 
adaptam, ajustando-se às novas demandas ambientais (Miller, 2011).

Piaget (1954) também sustenta que as pessoas atravessam quatro estágios na compreen-
são do mundo (veja a Figura 1.9). Cada estágio está relacionado à idade e consiste em uma 
forma distinta de pensamento, uma forma diferente de entender o mundo. Assim, de acordo 
com Piaget, a cognição é qualitativamente diferente em um estágio se comparado com outro. 
Como são os quatro estágios do desenvolvimento cognitivo de Piaget?

O estágio sensório-motor, que vai desde o nascimento até aproximadamente os 2 anos, é 
o primeiro estágio piagetiano. Nele, o bebê constrói uma compreensão do mundo ao coorde-
nar as experiências sensoriais (como ver e ouvir) com as ações motoras físicas – daí o termo 
sensório-motor.

O estágio pré-operatório, que se estende aproximadamente dos 2 aos 7 anos, é o segundo 
estágio de Piaget. Neste estágio, a criança começa a ir além de simplesmente conectar in-
formações sensoriais à ação física e representa o mundo com palavras, imagens e desenhos. 
Porém, de acordo com Piaget, a criança pré-escolar ainda não possui a capacidade de desem-
penhar o que ele chama de operações, isto é, ações mentais internalizadas que permitem que 
a criança faça mentalmente o que ela anteriormente fazia apenas fisicamente. Por exemplo, 
se você pensar em unir duas varetas, sem movê-las, para ver se elas são tão longas quanto 
outra vareta, você está realizando uma operação concreta.

O estágio operatório-concreto, que vai aproximadamente dos 7 aos 11 anos, é o terceiro 
estágio piagetiano. Neste estágio, a criança consegue realizar operações que envolvem obje-
tos, além de poder raciocinar logicamente, contanto que possa aplicar o raciocínio a exem-
plos específicos ou concretos. Por exemplo, aqueles que estão no estágio operatório-concreto 
não conseguem imaginar os passos necessários para concluir uma equação algébrica, abstra-
ta demais para ser pensada neste estágio do desenvolvimento.

O estágio operatório-formal, que surge entre as idades de 11 e 15 e continua durante 
toda a vida adulta, é o quarto e último estágio segundo Piaget. Neste estágio, o indivíduo vai 
além das experiências concretas e pensa em termos mais abstratos e lógicos. Como parte do 

Jean Piaget, famoso psicólogo desenvol-
vimentista suíço, mudou a forma como 
pensamos o desenvolvimento da mente 
das crianças. Quais são algumas das ideias-
-chave da teoria de Piaget?

teoria de Piaget Teoria de que as crianças cons-
troem ativamente a sua compreensão do mundo 
e atravessam quatro estágios do desenvolvimen-
to cognitivo.

Estágio
sensório-motor

Estágio
pré-operatório

Estágio
operatório-concreto

Estágio
operatório-formal

Do nascimento aos 2 anos Dos 2 aos 7 anos Dos 7 aos 11 anos Dos 11 anos até a
idade adulta

O bebê constrói uma
compreensão do mundo
coordenando experiências
sensoriais com ações
físicas. O bebê progride da
ação reflexa instintiva no
nascimento para o início
do pensamento simbólico
até o final deste estágio.

A criança começa a
representar o mundo com
palavras e imagens. Estas
refletem um pensamento
simbólico mais elaborados 
e vão além da conexão 
entre a informação 
sensorial e a ação física.

Agora, a criança consegue
pensar logicamente sobre
acontecimentos concretos
e classificar objetos em
grupos diferentes.

O adolescente raciocina
de maneira mais abstrata
e idealista. 

FIGURA 1.9
Quatro estágios do desenvolvimento cognitivo de Piaget.
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pensamento mais abstrato, o adolescente desenvolve imagens de circunstâncias ideais. Ele 
pode pensar sobre como é um pai ideal e comparar os seus pais a esse padrão. Ele começa a 
cogitar possibilidades para o futuro e fica fascinado com o que poderá vir a ser. Ao resolver 
problemas, ele se torna mais sistemático, desenvolvendo hipóteses sobre por que alguma coi-
sa está acontecendo de determinada forma e depois testando estas hipóteses. Examinaremos 
melhor a teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget no Capítulo 3.

Teoria sociocultural do desenvolvimento cognitivo de Vygotsky Assim como Piaget, o desen-
volvimentista russo Lev Vygotsky (1896-1934) enfatizou que os indivíduos constroem ati-
vamente o seu conhecimento. No entanto, Vygotsky (1962) conferiu à interação social e à 
cultura papéis muito mais importantes do que Piaget. A teoria de Vygotsky é uma teoria 
sociocultural do desenvolvimento cognitivo que enfatiza como a cultura e a interação social 
guiam o desenvolvimento cognitivo.

Vygotsky retratou o desenvolvimento como inseparável das atividades sociais e cultu-
rais (Daniels, 2011). Ele salientou que o desenvolvimento cognitivo inclui aprender a usar 
as invenções da sociedade, como a linguagem, os sistemas matemáticos e as estratégias de 
memória. Assim, numa determinada cultura, os indivíduos aprendem a contar com o auxílio 
de um computador; em outra, eles podem aprender usando contas de vidro. De acordo com 
Vygotsky, a interação social de crianças e adolescentes com adultos e companheiros mais 
habilidosos é indispensável para o seu desenvolvimento cognitivo (Gauvain, 2011). Por meio 
dessa interação, eles aprendem a usar as ferramentas que os ajudarão a se adaptar e a ter 
sucesso na sua cultura. No Capítulo 3, examinaremos ideias sobre aprendizado e ensino que 
estão baseadas na teoria de Vygotsky.

Teoria do processamento da informação A teoria do processamento da informação enfatiza 
que os indivíduos manipulam a informação, a monitoram e desenvolvem uma estratégia so-
bre ela. Diferentemente da teoria de Piaget, mas semelhante à de Vygotsky, a teoria do proces-
samento da informação não descreve o desenvolvimento em estágios. Em vez disso, de acordo 
com esta teoria, os indivíduos desenvolvem uma capacidade crescente para o processamento 
da informação, o que lhes permite adquirir conhecimentos e habilidades cada vez mais com-
plexos (Halford e Andrews, 2011; Sternberg, 2012).

Robert Siegler (2006), um importante especialista em processamento da in-
formação infantil afirma que pensamento é o processamento das informações. 
Em outras palavras, quando os adolescentes percebem, codificam, representam, 
armazenam e recuperam informações, eles estão pensando. Siegler enfatiza que 
um aspecto importante do desenvolvimento é aprender boas estratégias para o 
processamento da informação. Por exemplo, tornar-se um leitor melhor pode en-
volver aprender a monitorar os temas principais do material a ser lido.

Avaliação das teorias cognitivas As contribuições das teorias cognitivas incluem 
uma visão positiva do desenvolvimento e uma ênfase na construção ativa da com-
preensão. As críticas incluem ceticismo quanto à pureza dos estágios de Piaget e à 
pouca atenção às variações individuais.

Teorias comportamentais e sociais cognitivas O behaviorismo sustenta essencialmente 
que podemos estudar cientificamente apenas o que conseguimos observar e medir direta-
mente. Fora da tradição comportamental, houve um crescimento na crença de que o desen-
volvimento é o comportamento observável que pode ser aprendido por meio da experiência 
com o ambiente (Spiegler e Guvremont, 2010). Em termos do tema da continuidade-descon-
tinuidade discutido anteriormente neste capítulo, as teorias comportamentais e social cog-
nitivas enfatizam a continuidade no desenvolvimento e argumentam que o desenvolvimento 
não ocorre na forma de estágios. Exploraremos as duas versões do behaviorismo: o condicio-
namento operante de Skinner e a teoria social cognitiva de Bandura.

Condicionamento operante de Skinner De acordo com B. F. Skinner (1904-1990), por meio 
do condicionamento operante, as consequências de um comportamento produzem mudanças 
na probabilidade da ocorrência do comportamento. Um comportamento seguido de um estí-
mulo de recompensa é mais provável de se repetir, enquanto um comportamento seguido de 
um estímulo de punição é menos provável de se repetir. Por exemplo, quando um adulto sorri 
para um adolescente depois que este fez alguma coisa, é mais provável que o adolescente se 
envolva novamente na atividade do que se o adulto lhe lançar um olhar de reprovação.

Atualmente, existe um considerável 
interesse na teoria sociocultural do desen-
volvimento cognitivo de Vygotsky sobre 
o desenvolvimento infantil. Quais são os 
argumentos básicos sobre o desenvolvimen-
to das crianças?

conexão com o desenvolvimento

Teoria social cognitiva. Bandura 
enfatiza que a autoeficácia é um 
fator pessoal/cognitivo-chave 
nas aquisições dos adolescentes. 
Cap. 11, p. 370

teoria de Vygotsky Teoria sociocultural do 
desenvolvimento cognitivo que enfatiza como a 
cultura e a interação social guiam o desenvolvi-
mento cognitivo.

teoria do processamento da informação Teo-
ria que enfatiza que os indivíduos manipulam 
a informação, monitoram-na e desenvolvem 
uma estratégia sobre ela. Essenciais para esta 
abordagem são os processos de memória e 
pensamento.
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Segundo a visão de Skinner (1938), tais recompensas e punições modelam o desenvol-
vimento. Por exemplo, a abordagem de Skinner defende que pessoas tímidas aprendem a 
ser tímidas em consequência das experiências que têm durante o crescimento. Ocorre que 
as modificações em um ambiente podem ajudar um adolescente tímido a se tornar mais 
orientado socialmente. Além disso, para Skinner, o aspecto principal do desenvolvimento é o 
comportamento, não os pensamentos e os sentimentos. Ele enfatiza que o desenvolvimento 
consiste no padrão de mudanças comportamentais ocasionadas por recompensas e punições.

Teoria social cognitiva de Bandura Alguns psicólogos concordam com a noção behaviorista 
de que o desenvolvimento é aprendido e fortemente influenciado pelas interações ambientais. 
No entanto, diferentemente de Skinner, eles argumentam que a cognição também é impor-
tante para a compreensão do desenvolvimento. A teoria social cognitiva sustenta que o com-
portamento, o ambiente e a cognição são os principais fatores no desenvolvimento.

O psicólogo americano Albert Bandura (1925-) é o principal arquiteto da teoria social 
cognitiva. Bandura (1986, 2001, 2004, 2009, 2010a, 2010b) enfatiza que os processos cogni-
tivos possuem ligações importantes com o ambiente e com o comportamento. Seu primeiro 
programa de pesquisa focou enfaticamente na aprendizagem por observação (também cha-
mada de imitação ou modelagem), a aprendizagem que ocorre por meio da observação do 
que os outros fazem. Por exemplo, um jovem rapaz pode observar seu pai gritando de raiva e 
ameaçando as outras pessoas com hostilidade; com seus amigos, posteriormente, o jovem age 
muito agressivamente, apresentando as mesmas características do comportamento do seu 
pai. Os teóricos sociais cognitivos salientam que as pessoas adquirem um leque de comporta-
mentos, pensamentos e sentimentos por meio da observação do comportamento dos outros e 
que estas observações formam uma parte importante do desenvolvimento adolescente.

O que é cognitivo na aprendizagem por observação segundo a visão de Bandura? Ele 
propõe que as pessoas representam cognitivamente o comportamento dos outros e, então, às 
vezes, elas mesmas acabam adotando esses comportamentos.

O modelo mais recente de aprendizagem e desenvolvimento de Bandura (2009, 2010a, 
2010b) inclui três elementos: comportamento, pessoa/cognição e ambiente. A confiança que 
um indivíduo tem de que ele pode controlar seu sucesso é um exemplo de um fator pessoal; 
as estratégias são um exemplo de fator cognitivo. Conforme mostra a Figura 1.10, os fatores 
comportamentais, pessoais/cognitivos e ambientais operam de modo interativo.

Avaliação das teorias comportamentais e sociais cognitivas As contribuições das teorias 
comportamentais e sociais cognitivas incluem uma ênfase na pesquisa específica e nos deter-
minantes ambientais do comportamento. As críticas incluem ênfase excessiva na cognição na 
visão de Skinner e uma atenção inadequada às mudanças no desenvolvimento.

Teoria ecológica Uma teoria ecológica que tem implicações importantes para a compreen-
são do desenvolvimento adolescente foi criada por Urie Bronfenbrenner (1917-2005). A teoria 
ecológica de Bronfenbrenner (1986, 2004; Bronfenbrenner e Morris, 1998, 2006) sustenta 
que o desenvolvimento reflete a influência de cinco sistemas ambientais: microssistema, me-
sossistema, exossistema, macrossistema e cronossistema (veja a Figura 1.11).

O microssistema é o contexto no qual o adolescente vive. Este contexto inclui a família, os 
amigos, a escola e os vizinhos. É no microssistema que acontecem as interações mais diretas 
com os agentes sociais – pais, amigos e professores, por exemplo. O adolescente não é um recep-
tor passivo das experiências nestes contextos, mas alguém que ajuda a construir os contextos.

O mesossistema envolve as relações entre os microssistemas ou conexões entre os 
contextos. Como exemplo, cita-se a relação das experiências familiares com as experiências 
escolares, experiências escolares com experiências religiosas e experiências familiares com 
experiências com os amigos. Por exemplo, os adolescentes rejeitados pelos pais podem ter 
dificuldade em desenvolver relações positivas com os professores.

O exossistema consiste em ligações entre um contexto social em que o adolescente não 
tem um papel ativo e o contexto imediato do indivíduo. Por exemplo, a experiência em casa 
de um marido ou adolescente pode ser influenciada pelas experiências da mãe no trabalho. A 
mãe pode receber uma promoção que exija mais viagens, o que poderá aumentar o conflito 
com o marido e alterar padrões de interação com o adolescente.

O macrossistema envolve a cultura na qual os adolescentes vivem. A cultura se refere a 
padrões de comportamento, crenças e todos os outros produtos de um grupo transmitidos de 
geração para geração.

Albert Bandura desenvolveu a teoria social 
cognitiva.

Comportamento

Pessoa/
Cognição

Ambiente

FIGURA 1.10
Teoria social cognitiva de Bandura. A 
teoria social cognitiva de Bandura enfatiza 
as influências recíprocas do comporta-
mento, do ambiente e dos fatores pes-
soais/cognitivos.

teoria social cognitiva Visão de que o compor-
tamento, o ambiente e a cognição são fatores-
-chave no desenvolvimento.

teoria ecológica de Bronfenbrenner Teoria 
focada na influência de cinco sistemas ambien-
tais: microssistema, mesossistema, exossistema, 
macrossistema e cronossistema.
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O cronossistema consiste dos padrões de eventos e transições ambien-
tais durante o curso da vida, bem como as circunstâncias sócio-históricas. 
Por exemplo, o divórcio é uma transição. Pesquisadores descobriram que os 
efeitos negativos do divórcio nos filhos geralmente alcançam o auge no pri-
meiro ano após o divórcio (Hetherington, 2006). Após dois anos do divórcio, 
a interação da família é menos caótica e mais estável. Como exemplo de cir-
cunstâncias sócio-históricas, considere como as oportunidades de carreira 
para garotas adolescentes têm aumentado durante os últimos 50 anos.

Bronfenbrenner (2004; Bronfenbrenner e Morris, 2006) acrescentou 
as influências biológicas a esta teoria e descreveu a mais nova versão como 
uma teoria bioecológica. Todavia, o contexto ecológico e ambiental ainda 
predomina na teoria de Brofenbrenner.

As contribuições da teoria incluem um exame sistemático das dimen-
sões macro e micro dos sistemas ambientais e a atenção às conexões entre 
os sistemas ambientais. As críticas incluem a atenção inadequada aos fato-
res biológicos, assim como a pouca ênfase nos fatores cognitivos.

Uma orientação teórica eclética Nenhuma das teorias descritas neste 
capítulo consegue explicar inteiramente a rica complexidade do desenvol-
vimento adolescente, mas cada uma delas tem contribuído para a nossa 
compreensão do desenvolvimento. A teoria psicanalítica explica melhor a 
mente inconsciente. A teoria de Erikson descreve melhor as mudanças que 
ocorrem no desenvolvimento adulto. As visões de Piaget, de Vygotsky e do 
processamento da informação fornecem a descrição mais completa do de-
senvolvimento cognitivo. As teorias comportamentais, sociais cognitivas e 
ecológica foram as mais adeptas do exame dos determinantes ambientais do 
desenvolvimento.

Em resumo, embora as teorias sejam guias úteis, contar com uma única teoria para 
explicar o desenvolvimento adolescente é provavelmente um erro. Este livro, ao contrário, 
assume uma orientação teórica eclética, que não segue uma abordagem teórica específica, 
mas em vez disso escolhe de cada teoria o que é considerado suas melhores características. 
Desta forma, você pode visualizar o estudo do desenvolvimento adolescente como ele real-
mente existe – com diferentes teóricos fazendo afirmações diferentes, enfatizando diferentes 
problemas empíricos e usando diferentes estratégias para descobrir informações.

PESQUISA DO DESENVOLVIMENTO ADOLESCENTE
Se os especialistas e pesquisadores seguem uma orientação eclética, como eles determinam 
que um aspecto de uma teoria é melhor do que outro? O método científico discutido anterior-
mente oferece um guia. Por meio da pesquisa científica, as características das teorias podem 
ser testadas e aprimoradas.

De um modo geral, a pesquisa do desenvolvimento adolescente é concebida para testar 
hipóteses, as quais, em alguns casos, são derivadas das teorias recém descritas. Durante a 
pesquisa, teorias são modificadas para refletir novos dados e, ocasionalmente, surgem novas 
teorias.

No século XXI, a pesquisa sobre o desenvolvimento do adolescente e do adulto emer-
gente se expandiu muito (Russell, Card e Susman, 2011). Além disso, a pesquisa sobre o 
desenvolvimento adolescente tem examinado cada vez mais as suas aplicações ao mundo 
real dos jovens (Brown, 2012; R. M. Lerner e Steinberg, 2009). Essas pesquisas envolvem 
uma busca pelas formas de melhorar a saúde e o bem-estar dos adolescentes. O crescimento 
na utilização das pesquisas sobre o desenvolvimento adolescente é descrita em todos os 
capítulos deste livro. Agora voltemos nossa atenção para a maneira como são coletados os 
dados sobre o desenvolvimento adolescente e para os delineamentos de pesquisa que são 
usados para estudá-lo.

Métodos de coleta de dados Independentemente de qual seja o nosso interesse de estu-
do – as mudanças da puberdade, as habilidades cognitivas ou o conflito pais-adolescente –, 
podemos escolher diversas formas de coleta de dados. Aqui, consideramos as medidas usadas 
mais frequentemente, começando pela observação.

Urie Bronfenbrenner desenvolveu a teoria 
ecológica, uma perspectiva que está re-
cebendo cada vez mais atenção. Qual é a 
natureza da teoria ecológica?

orientação teórica eclética Uma orientação 
que não segue nenhuma abordagem teórica, 
mas que, em vez disso, escolhe em cada teoria o 
que é considerado melhor nela.
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FIGURA 1.11
Teoria ecológica do desenvolvimento de Bronfenbrenner. 
A teoria ecológica de Bronfenbrenner consiste em cinco siste-
mas ambientais: microssistema, mesossistema, exossistema, 
macrossistema e cronossistema. Kopp, Child Development 
Social Context, 1ª Ed. © 1982. Reproduzido eletronicamente 
com a permissão de Pearson Education, Inc., Upper Saddle 
River, Nova Jersey.
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Observação A observação científica requer um importante conjunto de habilidades. Para 
que as observações sejam efetivas, elas devem ser sistemáticas (Stangor, 2011). Precisamos 
ter uma ideia do quê estamos procurando. Temos que saber quem estamos observando, quan-
do e onde iremos observar, como faremos as observações e como as registraremos.

Onde devemos fazer as nossas observações? Temos duas opções: em laboratório e na vida 
diária.

Quando observamos cientificamente, geralmente precisamos controlar determinados 
fatores que determinam o comportamento, mas que não são foco da nossa investigação (Gra-
vetter e Forzano, 2012; Langston, 2011). Por essa razão, algumas pesquisas sobre o desen-
volvimento adolescente são conduzidas em laboratório, um ambiente controlado em que são 
removidos muitos dos fatores complexos do “mundo real”. No entanto, a pesquisa em labora-
tório tem alguns empecilhos. Em primeiro lugar, é quase impossível conduzir uma pesquisa 
sem que os participantes tenham conhecimento de que estão sendo estudados. Em segundo 
lugar, o ambiente de laboratório não é natural e, assim, pode fazer os participantes se com-
portarem de forma artificial. Em terceiro lugar, as pessoas dispostas a ir ao laboratório de 
uma universidade podem não representar fielmente grupos com bagagens culturais diversas. 
Além disso, as pessoas que não estão familiarizadas com ambientes universitários podem ficar 
intimidadas pelo ambiente de laboratório.

A observação natural possibilita compreensões que, às vezes, não conseguimos obter em 
laboratório (Jackson, 2011). Observação natural significa observar o comportamento em am-
bientes do mundo real, sem fazer esforço para manipular ou controlar a situação. Os pesqui-
sadores do ciclo vital conduzem observações naturais em bairros, escolas, eventos esportivos, 
ambientes de trabalho e shopping centers e em outros locais frequentados por adolescentes.

Levantamento e entrevista Às vezes, a melhor e mais rápida maneira de obter informações 
sobre os adolescentes é lhes perguntando. Uma das técnicas é entrevistá-los diretamente. Um 
método relacionado é o levantamento (às vezes citado como questionário), que é especial-
mente útil quando são necessárias informações de muitas pessoas (Babbie, 2011). Nesse caso, 
um conjunto de perguntas padronizadas é utilizado para obter informações sobre atitudes 
ou crenças autorrelatadas a respeito de um tópico específico. Em um bom levantamento, as 
perguntas são claras e não possuem pré-conceitos, permitindo que os respondentes deem 
suas respostas sem ambiguidades.

Levantamentos e entrevistas podem ser usados para estudar uma grande variedade de tó-
picos, desde crenças religiosas, hábitos sexuais, opiniões sobre o controle de armas até ideias 
sobre como melhorar as escolas.

Um problema com levantamentos e entrevistas é a tendência dos participantes a respon-
der às perguntas de uma forma que eles imaginam ser socialmente aceitável ou desejável, 
em vez de dizerem o que realmente pensam ou sentem (Leedy e Omrod, 2010). Por exemplo, 
em um levantamento ou entrevista, alguns adolescentes podem dizer que não usam drogas, 
mesmo quando usam.

Teste padronizado Um teste padronizado tem procedimentos uniformes tanto para sua apli-
cação quanto para a contagem da pontuação. Muitos testes padronizados permitem que o 
desempenho de uma pessoa seja comparado ao desempenho de outros indivíduos; assim, eles 

A verdade é alcançada por meio do 
processo minucioso de eliminação do 
que é falso.

 —SIR ARTHUR CONAN DOYLE
Físico britânico e escritor de histórias de 

detetive, século XX

laboratório Ambiente controlado em que são 
removidos muitos dos fatores complexos do 
“mundo real”.

observação natural Observação do comporta-
mento em ambientes do mundo real.

teste padronizado Um teste com procedimen-
tos uniformes para administração e contagem de 
pontos. Muitos testes padronizados permitem 
que o desempenho de uma pessoa seja compa-
rado ao desempenho de outros indivíduos.

Ao conduzir levantamentos ou entrevistas 
com adolescentes, quais são algumas das 
estratégias que os pesquisadores precisam 
exercitar?
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fornecem informações sobre diferenças individuais entre as pessoas (Drummond e Jones, 
2010). Um exemplo é o teste de inteligência Stanford-Binet, que discutiremos no Capítulo 3. 
O seu escore no teste de inteligência Stanford-Binet diz como o seu desempenho se compara 
ao de milhares de outras pessoas que já se submeteram ao teste.

Uma crítica aos testes padronizados é que eles pressupõem que o comportamento de uma 
pessoa é consistente e estável, embora personalidade e inteligência – dois alvos primários dos 
testes padronizados – possam variar de acordo com a situação. Por exemplo, o adolescente 
pode ter um desempenho fraco num teste de inteligência padronizado no ambiente de um 
consultório, mas um escore muito mais alto em casa, local em que ele está menos ansioso.

Medidas fisiológicas Os pesquisadores estão usando cada vez mais medidas fisiológicas quan-
do estudam o desenvolvimento adolescente. Um tipo de medida fisiológica envolve a avaliação 
dos hormônios na corrente sanguínea do adolescente. Quando a puberdade eclode, as secreções 
glandulares no sangue aumentam, elevando os níveis de hormônio. Para determinar a natureza 
destas alterações hormonais, os pesquisadores coletam amostras sanguíneas dos adolescentes 
que se dispõem (Dorn e Biro, 2011). A composição corporal dos adolescentes também é foco 
da avaliação fisiológica. Existe um interesse especial no aumento do conteúdo de gordura no 
corpo durante o desenvolvimento do púbere. Até recentemente, poucas pesquisas focaram na 
atividade cerebral dos adolescentes. No entanto, o desenvolvimento das técnicas de neuroima-
gem levou a uma grande movimentação nos estudos de pesquisa. Uma técnica que está sendo 
usada em muitos deles é a MRI – imagens por ressonância magnética, em que são usadas ondas 
de radio para construir imagens do tecido cerebral e da atividade química de uma pessoa (Nel-
son, 2011). A Figura 1.12 compara as imagens cerebrais de dois adolescentes – um abstêmio 
e o outro que bebe em grande quantidade – enquanto envolvidos em uma tarefa de memória.

Amostragem de experiência No método de amostragem de experiência (ESM), os partici-
pantes de um estudo recebem pagers eletrônicos. A seguir, os pesquisadores os “bipam” em 
momentos aleatórios. Quando são bipados, os participantes relatam os vários aspectos da sua 
situação imediata, incluindo onde estão, o que estão fazendo, com quem estão e como estão 
se sentindo.

O ESM tem sido usado em inúmeros estudos para determinar os contextos em que os 
adolescentes têm maior probabilidade de passar seu tempo, quanto tempo eles passam com 
seus pais e amigos e a natureza das suas emoções. Usando este método, Reed Larson e Maryse 
Richards (1994) descobriram que nas milhares de vezes em que relataram seus sentimentos, 
os adolescentes experimentaram emoções mais extremas e passageiras do que as de seus pais. 
Por exemplo, os adolescentes tinham cinco vezes mais probabilidade do que seus pais de 
relatarem “muito feliz” quando eram bipados e três vezes mais probabilidade de se sentirem 
“muito infelizes” (veja a Figura 1.13).

Estudo de caso Um estudo de caso consiste em examinar em profundidade um único indi-
víduo. Os estudos de caso são realizados principalmente pelos profissionais em saúde mental 

método de amostragem de experiência 
(ESM) Método de pesquisa em que são dados 
pagers aos participantes que em seguida são 
bipados em momentos aleatórios, quando então 
lhes é solicitado que relatem vários aspectos das 
suas vidas.

estudo de caso Um exame em profundidade 
de um único indivíduo.

FIGURA 1.12
Imagem cerebral de adolescentes de 
15 anos. As duas imagens cerebrais in-
dicam como o álcool pode influenciar o 
funcionamento do cérebro de um adoles-
cente. Observe as áreas acinzentadas (que 
indicam funcionamento cerebral efetivo 
envolvendo a memória) no cérebro do 
adolescente não consumidor enquanto 
está envolvido numa tarefa de memória, e 
a ausência destas áreas no cérebro do ado-
lescente sob influência de álcool.
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FIGURA 1.13
Extremos de emoção autorrelatados 
por adolescentes, mães e pais utili-
zando o método de amostragem de 
experiência. No estudo de Reed Larson 
e Maryse Richards (1994), adolescentes 
e suas mães e pais foram bipados pelos 
pesquisadores em momentos aleatórios, 
usando o método de amostragem de ex-
periência. Os pesquisadores descobriram 
que os adolescentes tinham maior proba-
bilidade de relatar emoções mais extremas 
do que seus pais.
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quando, por razões práticas ou éticas, os aspectos únicos da vida do indivíduo não podem ser 
duplicados e testados em outros indivíduos. Um estudo de caso fornece informações sobre 
aquela pessoa: medos, esperanças, fantasias, experiências traumáticas, criação, relações fa-
miliares, saúde ou qualquer outro aspecto que ajude o psicólogo a entender sua mente e seu 
comportamento (Babbie, 2011).

Considere o estudo de caso de Michael Rehbein, ilustrando a flexibilidade e a resiliência 
do cérebro em desenvolvimento. Aos 7 anos, Michael começou a ter convulsões incontro-
láveis – em torno de 400 por dia. Os médicos disseram que a única solução seria remover o 
hemisfério esquerdo do seu cérebro, onde estavam ocorrendo as convulsões. Embora a recu-
peração de Michael tenha sido lenta, por fim seu hemisfério direito começou a reorganizar e 
assumir as funções que normalmente residem no hemisfério esquerdo do cérebro, tais como 
a fala. A neuroimagem na Figura 1.14 mostra vividamente esta reorganização do cérebro de 
Michael. Embora os estudos de caso forneçam retratos dramáticos e detalhados das vidas das 
pessoas, precisamos ser cautelosos em generalizar a partir deles. O sujeito de um estudo de 
caso é único, com características genéticas e história pessoal que ninguém mais compartilha. 
Além disso, os estudos de caso envolvem julgamentos de confiabilidade desconhecida. Os psi-
cólogos que conduzem estudos de caso raramente verificam se outros psicólogos concordam 
com suas observações.

Delineamentos de pesquisa Ao conduzir uma pesquisa sobre o desenvolvimento adoles-
cente, além do método para a coleta de dados, você também precisa de um delineamento de 
pesquisa. Existem três tipos principais de delineamento de pesquisa: descritivo, correlacional 
e experimental.

Pesquisa descritiva Todos os métodos para coleta de dados que já discutimos podem ser 
usados na pesquisa descritiva, a qual tem por objetivo observar e registrar o comportamento. 
Por exemplo, um pesquisador pode observar até que ponto os adolescentes são altruístas ou 
agressivos uns com os outros. Por si só, a pesquisa descritiva não consegue provar a causa 
de alguns fenômenos, mas ela pode revelar informações importantes a respeito do comporta-
mento das pessoas (Babbie, 2011).

Pesquisa correlacional Em contraste com a pesquisa descritiva, a pesquisa correlacional vai 
além da descrição dos fenômenos para fornecer informações que nos ajudarão a prever como 
as pessoas vão agir (Heiman, 2012). Na pesquisa correlacional, o objetivo é descrever a força 
da relação entre dois ou mais eventos ou características. Quanto mais fortemente estiverem 
correlacionados os dois eventos (ou relacionados, ou associados), mais efetivamente podere-
mos prever um evento a partir do outro.

Por exemplo, para estudar se adolescentes com pais permissivos têm menos autocontro-
le do que outros adolescentes, você precisaria registrar cuidadosamente observações acerca 
da permissividade dos pais e do autocontrole dos seus filhos. Poderia, então, analisar os dados 
estatisticamente para produzir uma medida numérica, chamada coeficiente de correlação, 
um número baseado em uma análise estatística usada para descrever o grau de associação 
entre duas variáveis. O coeficiente de correlação varia de -1,00 a +1,00. Um número negati-
vo significa uma relação inversa. Por exemplo, os pesquisadores encontram com frequência 
uma correlação negativa entre parentalidade permissiva e autocontrole dos adolescentes. Em 
contraste, eles encontram com frequência uma correlação positiva entre o monitoramento 
parental dos filhos e o autocontrole dos adolescentes.

Quanto mais alto o coeficiente de correlação (seja positivo ou negativo), mais forte a 
associação entre as duas variáveis. Uma correlação de 0 significa que não existe associação 
entre as variáveis. Uma correlação de -0,40 é mais forte do que uma correlação de +0,20 
porque desconsideramos se a correlação é positiva ou negativa na determinação da força 
da correlação.

Mas deve haver precaução (Spatz, 2012), pois correlação não é igual a causalidade. O 
achado correlacional recém mencionado não significa que a parentalidade permissiva neces-
sariamente cause baixo autocontrole nos adolescentes. Essa é uma possibilidade, mas tam-
bém poderia significar que a falta de autocontrole de um adolescente fez os pais colocarem 
as mãos na cabeça, desanimados, e desistirem de tentar controlá-lo. Isso também poderia 
significar que outros fatores, como hereditariedade ou pobreza, causaram a correlação entre 
parentalidade permissiva e baixo autocontrole nos adolescentes. A Figura 1.15 ilustra essas 
interpretações possíveis dos dados correlacionais.

(a)

(b)

FIGURA 1.14
Plasticidade nos hemisférios cerebrais. 
(a) Michael Rehbein, aos 14 anos. (b) O 
hemisfério direito de Michael (à esquerda) 
se reorganizou para assumir as funções da 
linguagem, normalmente desempenhadas 
pelas áreas correspondentes no hemisfério 
esquerdo de um cérebro intacto (à direita) 
(observe as áreas mais claras). Entretanto, 
o hemisfério direito não é tão eficiente no 
processamento da fala como o esquerdo, e 
mais áreas do cérebro são recrutadas para 
processar a fala.

pesquisa descritiva Pesquisa que objetiva ob-
servar e registrar o comportamento.

pesquisa correlacional Pesquisa cujo objetivo 
é descrever a força da relação entre dois ou mais 
eventos ou características.

coeficiente de correlação Um número, ba-
seado em uma análise estatística, utilizado 
para descrever o grau de associação entre duas 
variáveis.
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Pesquisa experimental Para estudar causalidade, os pesquisadores se voltam para a pesqui-
sa experimental. Um experimento é um procedimento cuidadosamente regulado, no qual 
manipula-se um ou mais os fatores que se acredita influenciar o comportamento estudado, 
enquanto todos os outros fatores são mantidos constantes (Gravetter e Forzano, 2012). Se 
o comportamento em estudo se altera quando um fator é manipulado, os pesquisadores di-
zem que o fator manipulado causou a alteração no comportamento. Em outras palavras, o 
experimento demonstrou causa e efeito. A causa é o fator que foi manipulado. O efeito é o 
comportamento que se alterou devido à manipulação. Métodos de pesquisa não experimen-
tais (pesquisa descritiva e correlacional) não podem estabelecer causa e efeito porque eles não 
envolvem a manipulação de fatores maneira controlada (Stangor, 2011).

Todos os experimentos envolvem pelo menos uma variável independente e uma variá-
vel dependente. A variável independente é o fator que é manipulado. O termo independente 
indica que esta variável pode ser manipulada independentemente de todos os outros fatores. 
Por exemplo, suponha que queremos projetar um experimento para estabelecer os efeitos dos 
monitores educacionais (peer tutor) sobre o rendimento dos adolescentes. Neste exemplo, a 
quantidade e o tipo de monitoria educacional pode ser a variável independente.

A variável dependente é o fator medido; ele pode se alterar quando a variável independen-
te é manipulada. O termo dependente indica que esta variável depende do que acontece quan-
do a variável independente é manipulada. No estudo de monitoria educacional, o rendimento 
dos adolescentes seria a variável dependente. Ela poderia ser avaliada de várias formas, talvez 
por meio de escores em um teste de rendimento padronizado nacionalmente.

Em um experimento, os pesquisadores manipulam a variável independente, fornecendo 
experiências diferentes a um ou mais grupos experimentais e um ou mais grupos-controle. 
Grupo experimental é um grupo cuja experiência é manipulada. Grupo-controle é um grupo 
tratado como o grupo experimental em todos os aspectos, exceto pelo fator manipulado. O 
grupo-controle serve como linha de base contra a qual os efeitos sobre o grupo manipulado 
podem ser comparados. No estudo de monitoria educacional, precisaríamos ter um grupo 
de adolescentes que recebesse monitoria educacional (grupo experimental) e um que não 
recebesse (grupo-controle).

Um princípio importante em pesquisa experimental é a designação randômica – desig-
nação aleatória dos participantes para os grupos experimental e controle (Gravetter e For-
zano, 2012). Esta prática reduz a probabilidade de que os resultados do experimento sejam 
afetados por diferenças preexistentes entre os grupos. Em nosso estudo do monitoramento 
educacional, a designação randômica reduziria enormemente a probabilidade de que os dois 
grupos diferissem em idade, contexto familiar, rendimento inicial, inteligência, personalidade 
ou saúde.

Para resumir, em nosso estudo de tutoramento educacional e rendimento adolescente, 
designaríamos os participantes randomicamente para dois grupos. Um (o grupo experimen-
tal) receberia o tutoramento educacional e outro (grupo-controle), não. As diferentes expe-
riências que os grupos experimental e controle receberiam seria a variável independente. 
Após concluído o monitoramento educacional, os adolescentes receberiam um teste de ren-
dimento padronizado nacionalmente (a variável dependente).

A Figura 1.16 aplica o método de pesquisa experimental a um problema diferente: se um 
programa de gerenciamento do tempo pode melhorar as notas dos adolescentes.

pesquisa experimental Pesquisa que envolve 
um experimento, um procedimento cuidado-
samente regulado no qual manipula-se um ou 
mais dos fatores que se acredita influenciar o 
comportamento estudado enquanto todos os 
outros fatores são mantidos constantes.

variável independente Fator que é manipula-
do em pesquisa experimental.

variável dependente Fator que é medido em 
pesquisa experimental.

Possíveis explicações
para esta correlação
observada

ambas as
causas

Falta de autocontrole
do adolescente

Um terceiro fator,
como tendências
genéticas ou pobreza

causaParentalidade permissiva

Correlação observada:   Quando a parentalidade permissiva cresce, o autocontrole dos adolescentes decresce.

Falta de
autocontrole
do adolescente

Parentalidade
permissiva

Parentalidade
permissiva e falta
de autocontrole
do adolescente

Uma correlação observada 
entre dois eventos não pode ser 
usada para concluir que um 
evento causa o segundo. Outras 
possibilidades são que o 
segundo evento cause o 
primeiro ou que um terceiro 
evento cause a correlação entre 
os dois primeiros eventos.

causa

FIGURA 1.15
Possíveis explicações para os dados correlacionais.
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Pesquisa do ciclo vital Um interesse especial dos desenvolvimentistas é o 
tempo abrangido por uma pesquisa (Schaie, 2011; Schaie e Willis, 2012). São 
comuns os estudos que focam na relação da idade com alguma outra variável. 
Os pesquisadores têm duas opções: podem estudar indivíduos de diferentes ida-
des e depois compará-los, ou podem estudar os mesmos indivíduos durante o 
seu envelhecimento.

Pesquisa transversal A pesquisa transversal envolve o estudo de todas as pes-
soas num determinado momento. Por exemplo, um pesquisador pode estudar 
a autoestima de jovens de 10, 15 e 12 anos. Num estudo transversal, a autoes-
tima de todos os participantes seria avaliada num dado momento.

A principal vantagem de um estudo transversal é que os pesquisadores 
não têm que esperar que os indivíduos envelheçam. Entretanto, apesar dessa 
eficiência em relação ao tempo, a abordagem transversal tem suas desvanta-
gens. Ela não fornece informações sobre como os indivíduos mudam ou sobre 
a estabilidade das suas características. Os progressos e retrocessos do desen-
volvimento – os altos e baixos do crescimento e do desenvolvimento – podem 

ficar obscuros na abordagem transversal. Por exemplo, em um estudo transversal sobre a au-
toestima, os aumentos e as diminuições das médias podem ser revelados. Contudo, o estudo 
não mostraria como a satisfação na vida de uma criança aumentou ou diminuiu. E também 
não nos diria se crianças menores que tinham alta ou baixa autoestima continuaram, quando 
jovens adultas, a ter alta ou baixa autoestima.

Pesquisa longitudinal A pesquisa longitudinal envolve o estudo dos mesmos indivíduos du-
rante um período de tempo, geralmente vários anos. Num estudo longitudinal da autoestima, 
o pesquisador poderia examinar a autoestima de um grupo de 10 anos, depois avaliar sua 
autoestima aos 15 anos e, mais uma vez, quando estivessem com 20 anos.

Os estudos longitudinais fornecem uma riqueza de informações a respeito de temas im-
portantes como estabilidade e mudanças no desenvolvimento e a importância das experiên-
cias precoces para o desenvolvimento posterior (Little et al., 2009). Porém, eles não deixam 
de ter seus problemas (Gibbons, Hedeker e DuToit, 2010). São caros, e consomem muito 
tempo. Quanto mais tempo dura o estudo, mais participantes o abandonam – eles se mudam, 
ficam doentes, perdem o interesse, etc. Os participantes podem influenciar os resultados de 
um estudo porque aqueles que permanecem podem ser diferentes dos que o abandonaram. Os 
indivíduos que permanecem em um estudo longitudinal ao longo de vários anos podem ser 
mais compulsivos e obedientes, por exemplo, ou podem ter vidas mais estáveis.

Conduzindo pesquisas com ética A ética na pesquisa pode lhe afetar pessoalmente se 
alguma vez você servir como participante em um estudo. Numa situação como essa, você 
precisa saber dos seus direitos como participante e as responsabilidades dos pesquisadores 
para garantir que esses direitos sejam salvaguardados.

E se você se tornar um pesquisador em desenvolvimento no ciclo vital, precisará ter 
um conhecimento ainda mais profundo sobre ética. Mesmo que desenvolva apenas projetos 
experimentais em cursos de psicologia, você precisa considerar os direitos dos participantes 
nesses projetos. Um estudante pode pensar: “Eu trabalho várias horas por semana como vo-
luntário em um lar para pessoas com retardo mental. Posso usar os residentes do lar no meu 
estudo para ver se um tratamento específico ajuda a melhorar a memória deles para as tarefas 
diárias”. Porém, sem as permissões adequadas, a maioria dos estudos bem-intencionados e 
respeitosos, ainda assim, violam os direitos dos participantes.

Atualmente, as pesquisas propostas nas faculdades e universidades precisam passar pela 
avaliação de um comitê de ética em pesquisa antes de serem iniciadas. Além disso, a Asso-
ciação Americana de Psicologia (APA) desenvolveu diretrizes éticas para os seus membros. 
O código de ética instrui os psicólogos a protegerem seus participantes de danos mentais e 
físicos. Antes de tudo, os interesses dos participantes precisam ser resguardados na mente 
do pesquisador (Jackson, 2011). As diretrizes da APA abordam quatro aspectos importantes. 
Primeiro, o consentimento livre e esclarecido – todos os participantes devem saber o que 
vai envolver a sua participação na pesquisa e que riscos poderão existir. Mesmo depois de 
dado o consentimento, os participantes devem manter o direito de se afastar do estudo a 
qualquer momento e por qualquer razão. Em segundo lugar, a confidencialidade – os pes-
quisadores são responsáveis por manter todos os dados que reunirem sobre os indivíduos 

pesquisa transversal Estratégia de pesquisa 
que envolve o estudo de todas as pessoas em 
um determinado momento.

pesquisa longitudinal Estratégia de pesquisa 
na qual os mesmos indivíduos são estudados 
durante um longo período de tempo, geralmen-
te vários anos.

(Programa de
administração

do tempo)

Variável
independente

Variável
dependente

(Sem programa de
administração

do tempo)

Ano dos alunos na escola

Participantes
designados aleatoriamente para
grupos experimentais e controle

FIGURA 1.16
Designação randômica e delineamento experimental.
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completamente confidenciais e, sempre que possível, completamente anônimos. Terceiro, 
o debriefing – depois de concluído o estudo, os participantes devem ser informados dos ob-
jetivos e métodos que foram usados. Na maioria dos casos, o experimentador também pode 
de antemão informar aos participantes o objetivo da pesquisa, de um modo geral, sem que 
isso leve os participantes a agirem da forma que eles acham que é o que o experimentador 
está esperando. Em quarto lugar, engodo – em algumas circunstâncias, dizer de antemão 
aos participantes do que se trata o estudo da pesquisa altera substancialmente o comporta-
mento dos participantes e invalida os dados do pesquisador. Entretanto, em todos os casos 
de engodo, o psicólogo deve se assegurar de que ele não causará danos aos participantes e 
que lhes será informada a completa natureza do estudo (será realizado o debriefing) assim 
que possível, depois que ele estiver concluído.

Minimizando a parcialidade Os estudos sobre os adolescentes são mais úteis quando con-
duzidos sem parcialidade ou preconceitos em relação a um grupo particular de pessoas. De 
especial interesse são o preconceito baseado no gênero e a parcialidade sobre cultura e etnia.

Preconceito de gênero A sociedade continua a ter preconceito de gênero, uma noção per-
cebida sobre as capacidades masculinas e femininas que impede que os indivíduos busquem 
seus próprios interesses e atinjam o seu potencial. Mas o preconceito de gênero também tem 
tido um efeito menos óbvio dentro do campo do desenvolvimento adolescente. Por exemplo, 
com muita frequência, os pesquisadores tiraram conclusões sobre atitudes e condutas femi-
ninas a partir de pesquisas que envolveram apenas participantes do sexo masculino.

Quando são encontradas diferenças entre os gêneros, elas muitas vezes são indevidamen-
te aumentadas (Matlin, 2012). Por exemplo, um pesquisador pode relatar em um estudo que 
74% dos meninos tinham altas expectativas quanto ao seu rendimento versus apenas 67% das 
meninas, e continuar a falar sobre as diferenças em detalhes. Na realidade, esta pode ser uma 
diferença bem pequena. Ela também poderia desaparecer se o estudo fosse repetido ou então 
o estudo pode ter problemas metodológicos que não permitam interpretações tão fortes.

Preconceito cultural e étnico Ao mesmo tempo em que os pesquisadores estão em confli-
to com o preconceito de gênero, também tem sido desenvolvida a noção de que a pesquisa 
precisa incluir pessoas de diversos grupos étnicos (Cheah e Yeung, 2011). Historicamente, 
membros de grupos de minorias étnicas (afro-americanos, latinos, asiático-americanos e na-
tivos americanos) têm sido desconsiderados na maior parte das pesquisas nos Estados Unidos 
e considerados simplesmente como variações da norma ou da média. Como os seus escores 
nem sempre se enquadram claramente nas medidas da tendência central (tais como o escore 
médio para refletir a média de desempenho de um grupo de participantes), minorias indivi-
duais têm sido vistas como confusões ou “ruídos” nos dados. Consequentemente, os pesqui-
sadores as excluíram deliberadamente das amostras que selecionaram. Dado o fato de que, 
durante muito tempo, foram excluídos das pesquisas sobre o desenvolvimento adolescente 

conexão com o desenvolvimento

Gênero. A pesquisa continua a 
achar que a estereotipação de gê-
nero é pervasiva. Cap. 5, p. 192

preconceito de gênero Noção preconcebida 
em relação às capacidades masculinas e femini-
nas que impede os indivíduos de buscarem seus 
próprios interesses e atinjam o seu potencial.

Olhe para estas duas fotos, uma de rapazes brancos não latinos (à esquerda) e outra de um grupo diverso de homens e mulheres de diferentes grupos 
étnicos, incluindo alguns indivíduos brancos não latinos. Considere um tópico do desenvolvimento adolescente, como parentalidade, identidade ou 
valores culturais. Se você estivesse conduzindo uma pesquisa sobre este tópico, os resultados poderiam ser diferentes caso os participantes em seu estudo 
fossem os indivíduos na fotografia à esquerda ou os indivíduos na fotografia à direita?
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A T I N J A  S E U S  O B J E T I V O S  D E  A P R E N D I Z A G E M

1 Perspectiva histórica Descrever a perspectiva histórica da adolescência.OA1

 • Platão afirmou que o raciocínio começa a se desenvolver na adolescência, e Aristóteles defendeu 
que a autodeterminação é uma indicação de maturidade. Na Idade Média, o conhecimento sobre 
a adolescência recuou um passo: as crianças eram vistas como adultos em miniatura. Rousseau 
apresentou uma visão mais clara da adolescência, incluindo uma ênfase nas diferentes fases do 
desenvolvimento.

 • Entre 1890 e 1920, um grupo de psicólogos, reformistas urbanos e outros começaram a moldar 
o conceito de adolescência. G. Stanley Hall é o pai do estudo científico da adolescência. Em 1904, 
ele propôs a teoria da turbulência e estresse da adolescência, a qual tem fortes fundamentos bio-
lógicos. Em contraste com a visão biológica de Hall, Margaret Mead defendia uma interpretação 
sociocultural da adolescência. Na visão intervencionista, a adolescência é uma invenção sócio-
-histórica. No início do século XX, foi aprovada a legislação que assegurava a dependência dos 
adolescentes e postergava seu ingresso na força de trabalho. De 1900 a 1930, houve um aumento de 
600% no número de formandos no ensino médio nos Estados Unidos. Os adolescentes ganharam 
uma posição mais proeminente na sociedade de 1920 a 1950. Em 1950, cada estado desenvolveu 
leis especiais para os adolescentes. Barreiras impediam que muitos indivíduos de minorias étnicas 
e mulheres entrassem no campo do estudo do desenvolvimento adolescente no início e na metade 
do século XX. Leta Hollingworth foi uma das pioneiras do sexo feminino no estudo dos adolescen-

História inicial

Os séculos XX e XXI

indivíduos de diversos grupos étnicos, podemos concluir sensatamente que a vida real dos 
adolescentes é talvez mais variada do que os dados de pesquisa indicaram no passado.

Os pesquisadores também tiveram uma tendência à generalização em relação aos grupos 
étnicos (Cheah e Yeung, 2011). Superficialidade étnica é usar um rótulo étnico, como, por 
exemplo, afro-americano ou latino, de uma forma superficial que retrata o grupo étnico como 
mais homogêneo do que ele é na realidade. Por exemplo, um pesquisador pode descrever 
assim uma amostra de pesquisa: “Os participantes eram 20 latinos e 20 anglo-americanos”. 
Uma descrição mais completa do grupo latino seria algo assim: “Os 20 latinos participantes 
eram mexicano-americanos provenientes de bairros de baixa renda da área sudoeste de Los 
Angeles. Doze deles eram provenientes de lares em que o espanhol é a língua falada dominan-
te e 8, de lares em que o inglês é a língua principal. Dez deles nasceram nos Estados Unidos e 
10, no México. Dez se descreviam como mexicanos americanos; 4, como mexicanos; 3, como 
americanos; 2, como ‘chicanos’ e 1, como latino.” A superficialidade étnica pode fazer com 
que os pesquisadores obtenham amostras de grupos étnicos que não são representativas da 
diversidade do grupo, o que poderá levar a supergeneralização e estereotipação.

Revisar Conectar Refletir OA4  Caracterizar a ciência do desenvolvimento adolescente.

Revisar
 • Qual é a natureza do estudo científico do 

desenvolvimento adolescente? O que sig-
nifica o conceito de teoria?

 • Quais as quatro teorias principais do de-
senvolvimento adolescente?

 • Quais os principais métodos usados para 
coletar dados sobre o desenvolvimento 

adolescente? Quais os principais delinea-
mentos de pesquisa? Quais são algumas 
preocupações quanto ao preconceito po-
tencial na pesquisa sobre adolescentes?

Conectar
 • Que método de pesquisa você acha que 

trataria melhor da questão de os adoles-

centes por todo o mundo experimentarem 
a estereotipação?

Refletir sua jornada de vida pessoal
 • Qual das teorias do desenvolvimento ado-

lescente você acha que melhor explica o 
seu desenvolvimento adolescente?

conexão com o desenvolvimento

Diversidade. Com muita frequên-
cia, as diferenças entre os grupos 
de minorias étnicas e a maioria de 
brancos não latinos têm sido carac-
terizadas como déficits por parte 
dos grupos étnicos minoritários. 
Cap. 12, p. 402

superficialidade étnica Utilização de um ró-
tulo étnico como, por exemplo, afro-americano 
ou latino de uma forma superficial que retrata o 
grupo étnico como mais homogêneo do que ele 
é na realidade.
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tes. Duas mudanças na geração atual de adolescentes e adultos emergentes – chamados mileniais 
– envolvem o crescimento da diversidade étnica e a conexão com a tecnologia. Efeitos de coorte 
referem-se aos efeitos devidos a época de nascimento, era ou geração de uma pessoa, mas não à 
idade cronológica real.

 • Estereotipar negativamente os adolescentes em qualquer época histórica tem sido muito comum. 
Joseph Adelson descreveu o conceito de “lacuna de generalização adolescente”, afirmando que as 
generalizações estão frequentemente baseadas em um grupo limitado de adolescentes de grande 
visibilidade.

 • Por muito tempo, os adolescentes foram vistos de forma negativa. Pesquisas mostram que uma 
maioria considerável de adolescentes por todo o mundo tem autoestima positiva. A maioria dos 
adolescentes não está altamente em conflito, mas em busca de uma identidade.

2 Os adolescentes pelo mundo Discutir os adolescentes pelo mundo.OA2

 • Existem muitas semelhanças e diferenças entre os adolescentes nos diferentes países. Muito do que 
tem sido escrito e pesquisado sobre adolescência provém de estudiosos norte-americanos e euro-
peus. Com os avanços tecnológicos, pode estar emergindo uma cultura jovem com características 
similares. No entanto, ainda existem muitas variações entre os adolescentes nas diferentes culturas. 
Em alguns países, as tradições estão recebendo uma continuidade na socialização da adolescência, 
enquanto em outras estão ocorrendo mudanças substanciais nas experiências dos adolescentes. Es-
sas tradições e mudanças envolvem saúde e bem-estar, gênero, famílias, escola e amigos.

3 A natureza do desenvolvimento Resumir processos, períodos, transições e questões sobre o 
desenvolvimento relacionados à adolescência.

OA3

 • O desenvolvimento é um padrão de movimento ou mudança que ocorre durante o ciclo de vida. 
Os processos biológicos envolvem mudanças físicas no corpo do indivíduo. Os processos cogni-
tivos consistem em mudanças no pensamento e na inteligência. Os processos socioeconômicos 
focam nas mudanças nas relações entre as pessoas, na emoção, na personalidade e nos contextos 
sociais. O desenvolvimento é comumente dividido entre os seguintes períodos: pré-natal, primeira 
infância, segunda infância, terceira infância, adolescência, idade adulta inicial, idade adulta inter-
mediária e fim da idade adulta. A adolescência é o período do desenvolvimento de transição entre a 
infância e a idade adulta o qual envolve mudanças biológicas, cognitivas e emocionais. Na maioria 
das culturas, a adolescência começa aproximadamente entre 10 e 13 anos e termina em torno dos 
18-22 anos. Os desenvolvimentistas fazem uma distinção cada vez maior entre a adolescência ini-
cial e o fim da adolescência.

 • Duas importantes transições no desenvolvimento são da infância para a adolescência e da adoles-
cência para a idade adulta. Na transição da infância para a adolescência, são proeminentes as mu-
danças da puberdade, embora mudanças cognitivas e socioemocionais também ocorram. Muitas 
vezes já foi dito que a adolescência inicia na biologia e termina na cultura. O conceito de adultez 
emergente foi proposto para descrever a transição da adolescência para a idade adulta. Cinco ca-
racterísticas principais da adultez emergente são: a exploração da identidade (especialmente no 
amor e trabalho), a instabilidade, o autofoco, o sentimento de ambivalência e as possibilidades de 
experiências para transformar a própria vida.

 • Três questões importantes sobre o desenvolvimento são (1) a questão natureza-aprendizado (o 
desenvolvimento se deve principalmente à hereditariedade [natureza] ou ao ambiente [aprendiza-
do]?), (2) a questão da continuidade-descontinuidade (o desenvolvimento é mais gradual e cumu-
lativo [continuidade] ou mais abrupto e sequencial [descontinuidade]?) e (3) a questão da expe-
riência precoce-posterior (o desenvolvimento se deve mais às experiências precoces, especialmente 
na primeira e segunda infância, ou a experiências posteriores?). A maioria dos desenvolvimentistas 
assume posições extremas sobre essas questões, embora elas sejam amplamente debatidas.

Estereotipação dos 
adolescentes

Uma visão positiva da 
adolescência

A perspectiva global

Processos e períodos

Transições no 
desenvolvimento

Questões sobre o 
desenvolvimento
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4 A ciência do desenvolvimento adolescente Caracterizar a ciência do desenvolvimento 
adolescente.

OA4

 • Para responder às questões a respeito do desenvolvimento adolescente, os pesquisadores frequen-
temente recorrem à ciência. Eles habitualmente seguem o método científico, o qual envolve qua-
tro passos principais: (1) conceituar um problema, (2) coletar os dados, (3) analisar os dados e 
(4) tirar conclusões. A teoria está geralmente envolvida na conceituação de um problema. Teoria 
é um conjunto de ideias coerentes inter-relacionadas que ajuda a explicar fenômenos e a fazer 
previsões. Hipóteses são asserções e previsões específicas, geralmente derivadas da teoria, que 
podem ser testadas.

 • De acordo com as teorias psicanalíticas, o desenvolvimento depende primariamente da mente 
inconsciente e está fortemente apoiado na emoção. Duas teorias psicanalíticas principais foram 
propostas por Freud e Erikson. Freud afirmou que os indivíduos passam por cinco estágios psi-
cossexuais. A teoria de Erikson enfatiza oito estágios psicossociais do desenvolvimento. As teorias 
cognitivas enfatizam pensamento, raciocínio, linguagem e outros processos cognitivos. Três teo-
rias cognitivas principais são as de Piaget, Vygotsky e do processamento da informação. A teoria 
do desenvolvimento cognitivo de Piaget propõe quatro estágios do desenvolvimento cognitivo, 
com o estágio operatório-formal iniciando entre os 11 e 15 anos. A teoria sociocultural do de-
senvolvimento cognitivo de Vygotsky enfatiza como a cultura e a interação social guiam o desen-
volvimento humano. A abordagem do processamento da informação destaca que os indivíduos 
manipulam a informação, monitoram e traçam estratégias sobre ela. As duas principais teorias 
comportamentais e sociais cognitivas são a do condicionamento operante de Skinner e a teoria 
social cognitiva. No condicionamento operante de Skinner, as consequências de um comporta-
mento produzem alterações na probabilidade da ocorrência do comportamento. Na teoria social 
cognitiva, a aprendizagem pela observação é um aspecto-chave do desenvolvimento vital. Bandura 
enfatiza as interações recíprocas entre pessoa/cognição, comportamento e ambiente. A teoria eco-
lógica é a visão do desenvolvimento dos sistemas ambientais de Bronfenbrenner. Ela propõe cinco 
sistemas ambientais. Uma orientação eclética não segue uma abordagem teórica específica, mas 
seleciona de cada teoria o que é considerado de melhor nela.

 • Os principais métodos para a coleta de dados sobre o desenvolvimento vital são observação (em 
ambiente de laboratório ou naturalista), levantamento (questionário) ou entrevista, teste padroni-
zado, medidas fisiológicas, experiência, método de amostragem e estudo de caso. Os três principais 
delineamentos de pesquisa são: descritivo, correlacional e experimental. A pesquisa descritiva tem 
por objetivo observar e registrar o comportamento. Na pesquisa correlacional, o objetivo é des-
crever a força da relação entre dois ou mais eventos ou características. A pesquisa experimental 
envolve a condução de um experimento, o qual pode determinar causa e efeito. Para examinar os 
efeitos do tempo e idade, os pesquisadores podem conduzir estudos transversais ou longitudinais. 
As responsabilidades éticas dos pesquisadores incluem buscar o consentimento livre e esclarecido 
dos participantes, garantir a confidencialidade, informar aos participantes sobre o propósito e as 
potenciais consequências pessoais da participação e evitar o engodo desnecessário. Os pesquisa-
dores precisam tomar precauções contra preconceitos de gênero, culturais e étnicos na pesquisa.

T E R M O S  C H A V E

modelo de turbulência e estresse 37
visão intervencionista 38
efeitos de coorte 38
mileniais 39
estereotipação 40
lacuna de generalização adolescente 40
desenvolvimento 46
processos biológicos 46

processos cognitivos 46
processos socioemocionais 46
período pré-natal 46
primeira infância 46
segunda infância 46
terceira infância 47
adolescência 47
adolescência inicial 47

fim da adolescência 47
idade adulta inicial 48
idade adulta intermediária 48
fim da idade adulta 48
adultez emergente 50
resiliência 52
questão natureza-aprendizado 54
tema da continuidade-descontinuidade 54

Ciência e método
científico

Teorias do desenvolvimento 
adolescente

Pesquisa do desenvolvimento 
adolescente
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Encyclopedia of Adolescence
B. Bradford Brown and Mitch Prinstein (Eds.) (2011)
New York: Elsevier

Conjunto de cinco volumes com mais de 140 artigos escritos pe-
los principais especialistas no campo do desenvolvimento adolescente. 
Apresentando uma visão geral muito contemporânea, os tópicos in-
cluem vários processos biológicos, cognitivos e socioemocionais.

Escaping the Endless Adolescence
Joe Allen and Claudia Allen (2009)
New York: Ballantine

Um livro magnífico e bem escrito sobre a vida de adultos emer-
gentes, incluindo amplas recomendações aos pais sobre como guiar 
seus filhos de forma efetiva durante a transição da adolescência para 
a idade adulta.

Adolescence: Growing Up in America
Joy Dryfoos and Carol Barkin (2006)
New York: Oxford University Press

Continuação do livro anterior de Dryfoos (1990) sobre problemas 
adolescentes, em Adolescence: Growing Up in America, os autores 
examinam os problemas que os adolescentes enfrentam hoje e as es-
tratégias de prevenção e intervenção que melhor funcionam.

Children’s Defense Fund www.childrensdefense.org
O Children’s Defense Fund, coordenado por Marian Wright Edelman, 
existe para dar voz forte e efetiva às crianças e adolescentes que não 
podem votar, fazer lobby ou falar por si mesmos.

The Search Institute www.search-institute.org
O Search Institute conduz projetos de pesquisa grandes e abrangen-
tes para ajudar a definir caminhos para o desenvolvimento saudável 
de jovens de 12 a 25 anos. O instituto desenvolve recursos práticos 
baseados nesta pesquisa para estimular a reforma, a educação paren-
tal, os programas efetivos para depois da escola e a mobilização da 
comunidade. Muitos recursos estão disponíveis para download no site 
do instituto.

Handbook of Adolescent Psychology
Editado por Richard Lerner e Laurence Steinberg (2009, 3ª edição)
New York: John Wiley

Uma excelente coleção de artigos escritos pelos principais pes-
quisadores no campo do desenvolvimento adolescente. Inclui capítu-
los sobre políticas sociais, saúde, relações pais-adolescente, amigos, 
delinquência, sexo, puberdade e muitos outros tópicos.
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APÊNDICE

Carreiras em desenvolvimento adolescente
Alguns de vocês podem estar certos quanto ao 
que planejam para o futuro profissional. Outros 
poderão não ter decidido ainda no que se espe-
cializar e estão inseguros sobre qual caminho 
profissional querem seguir. Cada um de nós quer 
encontrar uma carreira gratificante e gostar do 
trabalho a ser realizado. O campo do desenvolvi-
mento adolescente oferece uma variedade incrí-
vel de opções de carreira que podem proporcio-
nar um trabalho extremamente satisfatório.

Se você decidir seguir uma carreira sobre 
desenvolvimento adolescente, que opções estão 
à sua disposição? Existem muitas: professores 
de faculdades e universidades ministram cursos 
sobre desenvolvimento adolescentes, educação, 
desenvolvimento familiar e medicina; professo-
res do ensino médio transmitem conhecimen-
tos, compreensão e habilidades aos adolescen-
tes; conselheiros, psicólogos clínicos e médicos 
ajudam os adolescentes a enfrentar com maior 
eficiência os desafios peculiares da adolescência 
e vários outros profissionais trabalham com as 
famílias de adolescentes para aprimorar o de-
senvolvimento do jovem.

Ao escolher uma dessas opções, você poderá 
guiar jovens na melhoria das suas vidas, ajudar 
outros a se entenderem melhor ou até mesmo 
avançar no estágio de conhecimentos neste cam-
po. Você pode sentir muita satisfação ao realizar 
essas coisas. Embora um curso superior não seja 
absolutamente necessário em algumas áreas do 
desenvolvimento adolescente, você geralmente 
poderá ampliar consideravelmente suas oportu-
nidades (e renda) concluindo um curso de gra-
duação. Muitas carreiras em desenvolvimento 
adolescente pagam razoavelmente bem.

Se você está refletindo sobre uma carrei-
ra em desenvolvimento adolescente, enquanto 
está cursando esta disciplina, procure passar 
mais tempo com adolescentes de diferentes ida-
des. Observe seu comportamento, converse com 
eles sobre suas vidas. Pense se você gostaria de 
trabalhar com jovens em sua vida profissional.

Outra atividade gratificante é conversar 
com pessoas que trabalham com adolescentes. 
Por exemplo, se você tem algum interesse em 
se tornar conselheiro escolar, telefone para uma 
escola, peça para falar com um conselheiro e 
marque um encontro para discutir o caminho 
profissional de conselheiro e o seu trabalho. Vá 
munido com uma lista de perguntas a fazer e 
tome notas, se quiser.

Trabalhar em uma ou mais atividades re-
lacionadas aos seus interesses de carreira en-

quanto está na faculdade também poderá lhe 
beneficiar. Muitas faculdades e universidades 
oferecem estágio ou experiências de trabalho 
a estudantes com formação em campos como 
o do desenvolvimento. Em alguns casos, estas 
oportunidades são para ganhar créditos no cur-
so e são pagas; em outros, elas são um trabalho 
estritamente voluntário. Aproveite essas opor-
tunidades. Elas poderão proporcionar experiên-
cias valiosas para ajudá-lo a decidir se esta é a 
carreira certa para você e poderão ajudá-lo a en-
trar na universidade, se desejar seguir adiante.

Nas próximas seções, traçaremos o perfil 
de carreiras em três áreas: educação/pesquisa, 
clínica/aconselhamento/médica e famílias/rela-
ções. Estas não são as únicas opções de carreira 
no campo do desenvolvimento adolescente, mas 
lhe darão uma ideia da gama de oportunidades 
disponíveis e informações sobre alguns dos 
principais caminhos que você pode seguir. Ao 
apresentarmos o perfil dessas carreiras, aborda-
mos o nível de estudo que é requerido, a nature-
za do treinamento e uma descrição do trabalho.

Educação/pesquisa
Educação e pesquisa oferecem uma ampla gama 
de oportunidades de carreira para trabalhar com 
adolescentes. Elas variam de professor de facul-
dade até professor de ensino médio e psicólogo 
escolar.

Professor de faculdade/universidade
Os cursos em desenvolvimento adolescente são 
ministrados em diferentes programas e discipli-
nas nas faculdades e universidades, incluindo 
psicologia, educação, estudos da criança e a fa-
mília, assistência social e medicina. Eles são en-
sinados em universidades que oferecem um ou 
mais programas de mestrado ou doutorado em 
desenvolvimento; O trabalho que os professores 
universitários desenvolvem inclui ministrar 
cursos em nível de graduação e pós-graduação 
(ou ambos), conduzir pesquisa em uma área 
específica, aconselhar os estudantes e/ou coor-
denar a pesquisa deles e participar de comitês 
da faculdade ou universidade. Alguns professo-
res universitários não conduzem pesquisas e, 
em vez disso, focam principalmente no ensino. 
É mais provável que a pesquisa faça parte do 
trabalho nas universidades com programas de 
mestrado e doutorado.

Um grau de mestrado ou doutorado é qua-
se sempre necessário para ensinar em alguma 

área do desenvolvimento adolescente em uma 
faculdade ou universidade. Um grau de mes-
trado requer aproximadamente dois anos de 
trabalho do profissional. A obtenção de um dou-
torado geralmente leva de quatro a seis anos de 
trabalho. O treinamento envolve fazer cursos de 
graduação, aprender a conduzir uma pesquisa 
e assistir e apresentar trabalhos em encontros 
de profissionais. Muitos graduados trabalham 
como assistentes de ensino ou pesquisa dos 
professores, uma relação de aprendizado que 
os ajuda a desenvolver habilidades de ensino e 
pesquisa.

Se você está interessado em se tornar pro-
fessor universitário, pode marcar um horário 
com o seu orientador para saber mais sobre a 
profissão e como é a carreira/trabalho.

Pesquisador
Na maioria dos casos, os indivíduos que tra-
balham com pesquisa terão mestrado ou dou-
torado em alguma área do desenvolvimento 
adolescente. Eles poderão trabalhar em uma 
universidade, talvez num programa de pesquisa, 
em agências governamentais como o Instituto 
Nacional de Saúde Mental ou na iniciativa pri-
vada. Aqueles que trabalham com pesquisa em 
tempo integral geram ideias de pesquisas ino-
vadoras, planejam estudos e executam as pes-
quisas coletando dados, analisando-os e, em se-
guida, interpretando-os. Alguns passam a maior 
parte do seu tempo em um laboratório; outros 
trabalham em escolas, hospitais e outros am-
bientes, fora do laboratório. Os pesquisadores 
geralmente se empenham em publicar suas pes-
quisas nos chamados “periódicos científicos”. 
Com frequência, trabalham em cooperação com 
outros pesquisadores e podem apresentar seus 
trabalhos em encontros científicos, onde to-
mam conhecimento de outras pesquisas.

Professor de ensino médio
Professores de ensino médio ensinam um ou 
mais assuntos, preparam o programa, aplicam 
provas, preparam as notas, monitoram o pro-
gresso dos alunos, realizam conferencias pais-
-professor e participam de workshops no local 
de trabalho. No mínimo, tornar-se professor de 
ensino médio requer curso universitário. O trei-
namento envolve uma ampla gama de cursos 
com ênfase ou concentração em educação, bem 
como a conclusão de um estágio de ensino com 
prática supervisionada.
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Professor de crianças excepcionais 
(educação especial)
Os professores de crianças excepcionais con-
centram seus esforços em crianças individuais 
que têm deficiências ou são superdotadas. Den-
tre as crianças com as quais eles podem traba-
lhar encontram-se aquelas com dificuldades 
de aprendizagem, com TDAH (transtorno de 
déficit de atenção/hiperatividade), com retardo 
mental ou com uma deficiência física como a 
paralisia cerebral. Parte do seu trabalho é reali-
zado dentro e parte fora da sala de aula regular. 
O professor de crianças excepcionais trabalha 
em uma relação estreita com o professor de 
sala de aula regular e com os pais para criar o 
melhor programa educacional para cada aluno. 
Tornar-se professor de crianças excepcionais 
requer, no mínimo, uma graduação de nível 
superior. O treinamento consiste em passar 
por uma ampla gama de cursos em educação 
com ênfase em cursos para educação de crian-
ças com deficiências ou crianças superdotadas. 
Professores de crianças excepcionais geral-
mente continuam sua educação após a obten-
ção do diploma, e muitos fazem mestrado em 
educação especial.

Psicólogo da educação
A maioria dos psicólogos da educação ensina 
em faculdade ou universidade e realiza pesqui-
sas sobre aprendizagem, motivação, manejo 
em sala de aula ou avaliação. Esses professores 
ajudam a treinar estudantes para entrarem nos 
campos da psicologia da educação, psicologia 
escolar e ensino. Muitos psicólogos da educa-
ção possuem doutorado em educação, o que 
requer de quatro a seis anos de trabalho de 
graduação. 

Psicólogo escolar
Os psicólogos escolares focam na melhoria do 
bem-estar psicológico e intelectual de estu-
dantes do ensino fundamental e médio. Eles 
podem trabalhar também no escritório centra-
lizado de um distrito escolar ou em uma ou 
mais escolas onde se aplicam testes psicológi-
cos, entrevistam os alunos e seus pais, consul-
tam os professores e fornecem aconselhamen-
to aos alunos e suas famílias. Os psicólogos 
escolares geralmente têm mestrado ou dou-
torado em psicologia escolar. Na universidade, 
eles fazem cursos em aconselhamento, avalia-
ção, aprendizagem e outras áreas da educação 
e psicologia.

Clínica/aconselhamento/médica
Uma grande variedade de profissionais clínicos, 
de aconselhamento e médicos trabalha com 
adolescentes, de psicólogos clínicos a conselhei-
ros sobre drogas na adolescência e especialistas 
em medicina adolescente.

Psicólogo clínico
Os psicólogos clínicos procuram ajudar as pes-
soas com seus problemas psicológicos. Eles 
trabalham com uma variedade de contextos, in-
cluindo faculdades e universidades, clínicas, es-
colas médicas e em consultório privado. A maio-
ria dos psicólogos clínicos realiza psicoterapia; 
alguns também fazem avaliação psicológica e 
alguns fazem pesquisa.

Os psicólogos clínicos precisam obter uma 
especialização que envolva treinamento clínico 
e em pesquisa ou uma que envolva apenas o 
treinamento clínico. Este treinamento, que ge-
ralmente leva de cinco a sete anos, inclui cursos 
em psicologia clínica e um ano de estágio super-
visionado em um ambiente acreditado.

Psiquiatra
Assim como os psicólogos clínicos, os psi-
quiatras podem se especializar no trabalho 
com adolescentes. Eles podem trabalhar em 
universidades tanto como professores quan-
to como pesquisadores, em clínicas médicas 
e em consultório privado. Ao contrário dos 
psicólogos, no entanto, os psiquiatras podem 
administrar medicamentos aos clientes. Os 
psiquiatras precisam primeiramente obter um 
grau médico e depois realizar uma residência 
em psiquiatria. O curso de medicina leva apro-
ximadamente seis anos para ser concluído e, 
a residência psiquiátrica, outros três ou qua-
tro anos.

Enfermeiro psiquiátrico
Os enfermeiros psiquiátricos trabalham jun-
to com os psiquiatras para a melhoria da 
saúde mental dos adolescentes. Esta carreira 
requer de dois a cinco anos de educação em 
um programa de enfermagem certificado. Os 
estudantes de enfermagem psiquiátrica fazem 
cursos em ciências biológicas, cuidados de en-
fermagem e psicologia e recebem treinamento 
clínico supervisionado em um ambiente psi-
quiátrico.

Psicólogo de aconselhamento
Os psicólogos de aconselhamento passam pelo 
mesmo treinamento que os psicólogos clínicos 
e trabalham nos mesmos ambientes. Eles po-
dem realizar psicoterapia, ensinar ou conduzir 
pesquisas, mas normalmente não tratam indi-
víduos com transtornos mentais graves, como a 
esquizofrenia. Os psicólogos de aconselhamento 
precisam ter mestrado ou doutorado, além da 
licença para praticar a profissão. Um tipo de 
mestrado em aconselhamento leva à designação 
de conselheiro profissional licenciado.

Conselheiro escolar
Os conselheiros escolares ajudam os alunos a 
identificarem suas habilidades e interesses, e 

depois os guiam no desenvolvimento de planos 
acadêmicos e na exploração de opções de car-
reira. Os conselheiros do ensino médio aconse-
lham os alunos a escolherem uma especializa-
ção, a cumprirem as exigências para admissão 
na faculdade, a submeterem-se a exames de 
ingresso, solicitação de auxilio financeiro e na 
obtenção de treinamento vocacional e técni-
co. Os conselheiros escolares também podem 
ajudar os estudantes a enfrentar problemas de 
adaptação, trabalhar com eles individualmente, 
em pequenos grupos ou mesmo em sala de aula. 
Eles frequentemente consultam pais, profes-
sores e administradores da escola para ajudar 
os estudantes com seus problemas. Os conse-
lheiros escolares geralmente têm mestrado em 
aconselhamento. 

Conselheiro de carreira
Os conselheiros de carreira ajudam os indiví-
duos a identificarem suas opções de carreira e 
os orientam ao se candidatarem a um emprego. 
Eles podem trabalhar na iniciativa privada ou 
na faculdade ou universidade, onde geralmente 
entrevistam os indivíduos para identificar carei-
ras que combinam com seus interesses e habi-
lidades. Por vezes, os conselheiros de carreira 
ajudam os indivíduos a criar currículos profis-
sionais ou realizam entrevistas simuladas para 
ajudá-los a se prepararem para uma entrevista 
de emprego. Eles também podem criar e pro-
mover feiras de profissões e demais eventos de 
recrutamento para ajudar os indivíduos a con-
seguirem um emprego.

Assistente social
Os assistentes sociais estão frequentemen-
te envolvidos em ajudar as pessoas com seus 
problemas sociais ou econômicos. Eles podem 
investigar, avaliar e tentar remediar casos re-
latados de abuso, negligencia, riscos ou brigas 
domésticas. Eles podem intervir nas famílias, se 
necessário, e fornecem aconselhamento e ser-
viços de referencia para indivíduos e famílias. 
Eles frequentemente trabalham para agências 
com financiamento público em nível municipal, 
estadual ou nacional, embora cada vez mais tra-
balhem no setor privado em áreas como reabi-
litação de usuários de drogas e aconselhamento 
familiar. Em alguns casos, os assistentes sociais 
se especializam em determinados tipos de tra-
balho. Por exemplo, os trabalhadores sociais de 
atenção à família frequentemente trabalham 
com famílias em que uma criança, adolescen-
te ou idoso precisa de serviços de apoio. Os as-
sistentes sociais precisam, pelo menos, cursar 
a faculdade de serviço social, incluindo cursos 
em várias áreas da sociologia e da psicologia. Al-
guns assistentes sociais também têm mestrado 
ou doutorado.
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Psicólogo da saúde
Os psicólogos da saúde trabalham com muitos 
profissionais diferentes de atenção à saúde, 
incluindo médicos, enfermeiros, psicólogos 
clínicos, psiquiatras e assistentes sociais, num 
esforço para melhorar a saúde dos adolescentes. 
Eles podem conduzir pesquisas, realizar avalia-
ções clínicas ou tratamentos. Muitos psicólogos 
da saúde focam na prevenção por meio de pes-
quisas e intervenções clínicas delineadas para 
estimular a saúde e reduzir o risco de doenças. 
Mais da metade dos psicólogos da saúde reali-
zam serviços clínicos. Dentre os contextos nos 
quais os psicólogos da saúde trabalham, estão 
os programas de cuidados primários, unidades 
médicas de internação e programas de cuidados 
especializados em áreas como a saúde da mu-
lher, tratamento de drogas e abandono do fumo.

Os psicólogos da saúde normalmente têm 
doutorado em psicologia. Alguns recebem trei-
namento em psicologia clínica como parte do 
seu trabalho de graduação. Outros obtiveram 
seu mestrado em alguma área diferente e depois 
fazem um doutorado em psicologia da saúde. 
Um pós-doutorado geralmente leva mais dois 

anos de estudo. Muitos programas de doutora-
do em psicologia clínica, de aconselhamento, 
social e experimental possuem cursos especia-
lizados em psicologia da saúde.

Especialista em medicina do 
adolescente
Os especialistas em medicina do adolescente ava-
liam os problemas médicos e de comportamen-
to que são comuns em adolescentes, incluindo 
transtornos do crescimento (como o atraso da 
puberdade), acne, transtornos da alimentação, 
abuso de substância, depressão, ansiedade, in-
fecções sexualmente transmissíveis, contracep-
ção e gravidez e questões ligadas à identidade 
sexual. Eles podem trabalhar na prática privada, 
em uma clínica médica, em um hospital ou es-
cola médica. Como médicos clínicos, eles podem 
administrar medicamentos e aconselhar os pais 
e o adolescente de forma a melhorar a saúde 
deste. Muitos especialistas em medicina do ado-
lescente também ensinam e realizam pesquisas 
sobre saúde e doenças na adolescência.

Os especialistas em medicina do adoles-
cente precisam concluir a graduação e depois 

obter treinamento adicional na sua especialida-
de, o que usualmente envolve pelo menos mais 
três anos de estudo. Eles precisam fazer resi-
dência em pediatria ou medicina interna.

Famílias/relações
Os adolescentes, às vezes, se beneficiam da aju-
da fornecida a toda a família. Uma carreira que 
envolve o trabalho com adolescentes e suas fa-
mílias é a terapia de casal e família.

Terapeuta de casal e família
Muitos indivíduos com problemas psicológicos 
se beneficiam quando a psicoterapia é realizada 
dentro do contexto de uma relação de casal ou 
familiar. Os terapeutas de casal e de família po-
dem realizar terapia de casal, terapia de casal 
com indivíduos que não são casados e terapia 
de família com dois ou mais membros de uma 
família.

Os terapeutas de casal e família precisam 
ter especialização. Seu treinamento é similar ao 
de um psicólogo clínico, mas com foco nas rela-
ções conjugais ou familiares.
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