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A adolescência é considerada um fenômeno peculiar do desenvolvimento humano e
possui diversas concepções, conforme diferentes perspectivas teóricas. Tradicionalmente tem
sido caracterizada como um período turbulento do desenvolvimento, perpassado por crises,
rupturas e conflitos, priorizando-se seu aspecto fisiológico e emocional, considerando-a como
um processo universal e natural. Para Bock (2004), a Psicologia Sócio-Histórica,
diferentemente de outras abordagens, entende a adolescência como constituída historicamente
a partir de necessidades sociais, não sendo universal e natural.
Neste contexto, os pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural contribuem para a
realização de uma análise crítica acerca da concepção de adolescência e de como ela se
difunde socialmente. Assim, esta pesquisa ganha relevância por contribuir para a superação da
visão hegemônica da adolescência como fase de conflitos, ao considerar a importância dos
aspectos sociais e culturais em sua constituição, compreendendo-a como um período de
profundas transformações no desenvolvimento intelectual. Este aspecto pode contribuir para a
prática de psicólogos e professores, por meio de intervenções direcionadas a auxiliar o
desenvolvimento do adolescente em seu processo de escolarização.
Dessa forma, realizamos uma pesquisa bibliográfica que consistiu em investigar as
concepções de adolescência presentes em artigos científicos na área da Psicologia e Educação,
selecionados nas bases de dados SCIELO e PEPSIC. Utilizamos para a busca os descritores
“adolescência” e “adolescence”, tendo sido encontrados 433 artigos. Após leitura dos
resumos, foram selecionados os que apresentavam uma conceituação de adolescência,
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tratando-a de forma geral, como uma fase de desenvolvimento, descartando-se os artigos que
tratavam de aspectos muito específicos do período, somando 45 artigos para análise. A análise
abarcou os conceitos de adolescência, a perspectiva teórica adotada, as instituições de
vinculação dos autores, os anos de publicação e os periódicos.
A partir das conceituações de adolescência presentes nos artigos, foi possível
organizar 10 categorias em que os artigos foram distribuídos. Na maioria dos artigos, 23, a
adolescência é concebida como natural, universal, permeada por crises, como transição para
o mundo adulto. Em 14 dos artigos pesquisados a adolescência é concebida como construção
histórica, dependente das condições sócio-históricas. 6 artigos apresentam diferentes
conceituações de adolescência, segundo diferentes perspectivas, mas não assumem nenhuma
definição específica. Os outros 6 artigos apresentam diferentes concepções, como
coordenação de fatores biológicos, psicossociais e culturais, transformação e recriação
interpessoal e outros aspectos. Cabe destacar que aproximadamente 47% dos artigos
analisados conceituam a adolescência a partir de uma perspectiva naturalizante e
universalizante, desconsiderando o processo cultural e social, enquanto apenas 29%
consideram tais fatores como constituintes deste período.
Os artigos selecionados foram publicados em: 1997 (01), 2002 (03), 2004 (02), 2005
(04), 2006 (03), 2007 (05), 2008 (04), 2009 (04), 2010 (05), 2011 (02) e 2013 (04 artigos). O
maior número de artigos foi publicado em 2012 (09), representando 18% do total.
Sobre as perspectivas teóricas presentes nos artigos, 15 artigos não apresentam a
perspectiva teórica da qual se utilizam, 13 utilizam a Psicanálise, 10 utilizam a Psicologia
Histórico-Cultural, 3 partem da Teoria Bioecológica do Desenvolvimento; 2 apresentam a
Teoria das Representações Sociais, 2 utilizam a Teoria do Apego, 1 utiliza a abordagem
Narrativista e Dialógica do Desenvolvimento e 3 apresentam duas perspectivas: Psicologia
Histórico-Cultural e Psicanálise.
Os periódicos encontrados foram: Psicologia em Estudo (08 artigos); Psicologia
Reflexão Crítica (04); Psicologia Ciência E Profissão (04); Psicologia & Sociedade (03);
Cadernos Cedes (03); Psicologia: Teoria e Pesquisa (03); Ágora (02); Análise Psicológica
(02); Educação em Revista (02); Paidéia (02); Estudos de Psicologia (02); Psicologia USP
(02); Psico-USF (02); 01 artigo nos demais periódicos - Cadernos de Pesquisa; Educação &
Realidade; Fractal, Revista de Psicologia; Interface, Comunicação, Saúde, Educação;
Psicologia
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Revista

Estudos

de

Psicologia;

Revista
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Psicopatologia; Revista do Departamento de Psicologia – UFF; Revista de Psicologia Escolar
e Educacional – ABRAPEE.
Sobre as instituições de vinculação dos autores, há um total de 29 instituições públicas
(59%), 14 instituições privadas (29%) e 6 instituições mistas (12%). Notamos construção
conjunta entre autores de ambos os tipos de instituições, contudo, a quantidade de artigos
publicados por autores vinculados a instituições públicas é superior ao de instituições
privadas.
Foi possível perceber, por meio desta pesquisa, que as instituições públicas têm
participado em maior número na produção de artigos na área da adolescência, o que apenas
evidencia o que também se encontra em outras áreas. Percebemos, ainda, que muitos artigos
tratam de aspectos específicos da adolescência, como questões relacionadas à depressão, a
sexualidade, gestação, papéis e outros, e apenas um número bem menor trata da adolescência
de maneira geral, abordando-a como período do desenvolvimento, o que ficou evidente pela
amostra da pesquisa – 45 artigos em um total de 433. Há, também, uma predominância dos
periódicos da área de Psicologia, em relação aos da Educação, o que pode fomentar alguns
questionamentos em relação à como os educadores tem lidado com a adolescência.
No que diz respeito às conceituações de adolescência, 47% dos artigos apresentam a
adolescência como uma fase natural e universal do desenvolvimento humano, perpassada por
crises e conflitos, o que demonstra a naturalização deste período como fenômeno humano, tal
como apontam Leal (2010), Bock, Gonçalves e Furtado (2001) e Bock (2004). Essa
naturalização é favorecida pelos meios de comunicação, pela literatura e pelos meios
acadêmico e científico, que apresentam a adolescência como período difícil e turbulento,
modelo estereotipado que acaba sendo internalizado pelos adolescentes. Com isto, a
psicologia deixa de contribuir para uma leitura crítica da sociedade e para a construção de
políticas adequadas para a juventude, pois responsabiliza o adolescente e seus pais por
questões sociais que envolvem os jovens, demonstrando um pensamento distorcido e
incompleto que é difundido sobre este período.
Observamos que os fatores sociais e culturais que envolvem a constituição da
adolescência não têm sido considerados, tornando evidente a necessidade de superar a
concepção hegemônica naturalizante e entender a adolescência como construída
historicamente devido às necessidades econômicas e sociais. Esta compreensão deve
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contribuir para a prática de psicólogos e professores, em suas intervenções, para auxiliar o
desenvolvimento do adolescente.
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