
ABRACE

ADOLESCENCIA 



ÍNDICE
Adolescentes: Eles são apenas crianças!?
Pág. 2 e 3

Adolescência x Responsabilidade
Pág. 4 e 5

Cidadania e Adolescência
Pág. 6 a 9

Redes Sociais
Pág. 10 e 11

Os jovens e a internet
Pág. 12 e 13



Adolescentes: 
eles são apenas 
crianças!? 
por: Larissa Pena

A adolescência é uma 

fase da vida em que a 

pessoa absorve muitas 

informações de variados 

assuntos e utilidades. 

Escola, televisão, 

internet, tudo isso trás 

ao adolescente, 

aprendizagens de vida 

que não se esquece ao 

longo da vida.

Mas o que dizer quando 

o assunto é aprender a 

“ser responsável”?

Será que é mesmo 

nesta fase em que se 

entende que a 

responsabilidade deve 

sempre nos 

acompanhar em todos 

os momentos das 

nossas vidas?

Inúmeros jovens e 

adolescentes dos dias 

atuais pensam que não. 

Meninos e meninas 

entre 14 e 18 anos 

acreditam é que na 

adolescência que se 

deve viver as vontades 

sem pensar nas 



possíveis 

conseqüências .Essas 

atitudes impulsivas e 

irresponsáveis muitas 

vezes são encorajadas 

pelos próprios pais que 

“passam a mão” na 

cabeça dos filhos 

afirmando que eles são 

apenas crianças, mas 

esses pais não 

percebem que é essa 

criança que poderá se 

tornar um adulto 

incontrolado e sem 

limites .

Algumas pessoas 

vêem a adolescência 

como uma fase onde 

deve se cometer erros 

e fazer besteiras, o que 

não é algo errado de 

se pensar, porém 

esses adolescentes 

devem entender que 

não se deve ignorar o 

fato de que eles não 

vivem sozinhos no 

mundo e que muitas 

vezes uma atitude mal 

pensada pode afetar a 

vida de muitas outras 

pessoas.

O errado não é 

cometer erros, mas 

não os entende e não 

tentar fazer o certo. 

Criar adolescentes 

como se eles fossem 

eternas crianças e 

permitir que eles não 

paguem o preço por 

seus próprios erros é o 

que faz a sociedade 

estar repleta de adultos 

irresponsáveis, 

mimados e egoístas.



Adolescência  
x  
Responsabilida
des
Willian Fernandes

Adolescência é fase 

entre a criança e adulto. 

Geralmente o inicio é a 

partir dos 12 e tem seu 

fim aos 18 anos 

(podendo variara idade). 

Este período é marcado 

por diversas 

transformações 

corporais, hormonais e 

até mesmo 

comportamentais no ser 

humano, onde os 

pensamentos, modo de 

agir e pensar muda 

bruscamente. 

É muito confusa a 

mudança repentina de 

criança para 

adolescente, pois junto 

com essa 

transformação do pré-

adolescente, vem o 

inicio da puberdade, 

onde os hormônios 

ficam “a flor da pele”, 

meninos começam a ver 

meninas não apenas 

como coisas chatas, 

mais se mudam o jeito 

dos olhares. 

Pensamentos com sexo 

ficam cadê vezes mais 

comuns entre os jovens.



As responsabilidades 

que vem junto com o 

inicio adolescência, elas 

aumentam, deixam 

muitas vezes, o novo 

adolescente confuso e 

levando até a rebeldia, 

isso pode ser a 

influencia de amigos, 

escola, família, e a 

pressão recebida sobre 

algum aspecto. Um 

grande exemplo é 

aqueles que quando 

estão na 8ª serie ou 9º 

ano, entram em um 

cursinho, estudam 

bastante, para passar 

em uma escola técnica 

(ETEC), ou, o que 

acontece com mais 

freqüência, que são 

aqueles que “ralam” em 

cursinhos e escolas 

para conseguir o sonho 

de passar em uma 

Faculdade publica. Isso 

é um motivo grande 

para a confusão para a 

mente, pois você tem 

que escolher a área que 

deseja atuar para o 

resto da vida, é uma 

decisão que levará para 

toda a vida. 



Cidadania e 
Adolescência 
por Lucas Grippa

A cidadania consiste 

nos direitos e deveres 

que nos temos como 

cidadãos de uma 

nação,e isso se aplica 

aos adolescentes 

também,eles já são 

adultos o suficiente para 

terem consciência disso 

principalmente na hora 

dos reivindicar seus 

direitos,como é o caso 

de crimes cometidos por 

menores de 

idade,muitas vezes 

esses são cometidos 

pelo jovens por 

saberem que se forem 

pegos ficaram detidos 

somente até 

completarem 18 anos.

O estatuto da criança e 

do adolescente são os 

direitos constituídos por  

lei abaixo podemos ver 

alguns artigos do 

mesmo:

Art. 15. A criança e o 

adolescente têm direito 

à liberdade, ao respeito 

e à dignidade como 

pessoas humanas em 

processo de 

desenvolvimento e 

como sujeitos de 

direitos civis, humanos 

e



sociais garantidos na 

Constituição e nas leis.

Art. 17. O direito ao 

respeito consiste na 

inviolabilidade da 

integridade física, 

psíquica e moral da 

criança e do 

adolescente, 

abrangendo a 

preservação da 

imagem, da identidade, 

da autonomia, dos 

valores, idéias e 

crenças, dos espaços e 

objetos pessoais.

Art. 53. A criança e o 

adolescente têm direito 

à educação, visando ao 

pleno desenvolvimento 

de sua pessoa, preparo 

para o exercício da 

cidadania e qualificação 

para o trabalho, 

assegurando-se-lhes:

I - igualdade de 

condições para o 

acesso e permanência 

na escola;

II - direito de ser 

respeitado por seus 

educadores;

III - direito de contestar 

critérios avaliativos, 

podendo recorrer às 

instâncias escolares 

superiores;

IV - direito de 

organização e 

participação em 

entidades estudantis;

V - acesso à escola 

pública e gratuita 

próxima de sua 

residência.

O estatuto muito grande 

é claro os adolescentes 
tem muitos direitos



como todos cidadãos 

me e seus deveres 

quais são?

Bom os deveres de um 

adolescente são 

praticamente os 

mesmos de um adulto 

comum ,existem 

deveres constituídos por 

lei como:

• cumprir as leis;

• respeitar os direitos 

sociais de outras 

pessoas;

• educar e proteger 

nossos semelhantes;

• proteger a natureza;

• proteger o patrimônio 

comunitário;

• proteger o patrimônio 

público e social do País;

• colaborar com as 

autoridades.

E existem deveres que 

são mais simples e vão 

do bom senso da 

pessoa como o gesto de 

não jogar papel na rua, 

não pichar os muros, 

respeitar os sinais e 

placas, respeitar os 

mais velhos (assim 

como todas às outras 

pessoas), não destruir 

telefones públicos, 

saber dizer obrigado, 

desculpe, por favor e 

bom dia quando 

necessário.Esses 

pequenos deveres 

devem ser ensinados 

pelos pais desde de 

quando somos 

pequenos.

A cidadania é um tema 

muito amplo e 

importantíssimo para 

convivermos em uma



sociedade ,e os 

adolescentes só por 

serem mais novos não 

deixam de serem 

cidadãos com direitos e 

deveres mesmo que um 

pouco diferentes dos 

adultos,nessa fase que 

aprendemos a nos 

comportar em uma 

sociedade e 

começamos a ser mais 

responsáveis por 

nossos atos é como 

uma escola  para a vida 

adulta,como citei no 

inicio do texto existem 

alguns adolescentes 

que cometem erros 

graves e acham que 

ficam impunes por ainda 

serem “crianças” isso só 

atrapalha você mesmo 

já ta na hora de crescer 

vocês não acham?



Redes Sociais
por Débora Piacente

Um assunto que tem 

sido muito comentando 

e gerado muitas 

discussões nos últimos 

anos é quanto ao uso 

da internet por 

adolescentes. De um 

lado temos que a 

internet tráz inúmeras 

informações em um 

único "click" , permitindo 

que os internautas 

tenham acesso a 

conteudos completos e 

sempre atualizados em 

um tempo mínimo, o 

que pode ajudar em 

pesquisas, trabalhos 

escolares e 

entretenimento, porém o 

que mais tem sido 

usado pelos jovens são 

as redes sociais 

Facebook, MSN, Twitter, 

Orkut entre outros. A 

massa adolescente, 

segundo especialistas, 

passam de duas a oito 

horas na internet 

nesses sites de 

relacionamento 

buscando sua 

satisfação pessoal. O 

mau uso da internet



pode causar uma certa 

alienação tornando o 

jovem um escravo da 

mesma e que acaba 

impedindo seu 

crescimento pessoal e 

profissional. 

Não que o ideal seja 

que o adolescente pare 

de acessar a internet, 

só é preciso que 

tenham 

responsabilidade, 

saibam administrar o 

tempo que passam na 

frente do computador e 

também que saibam 

filtrar todas as 

informações, entre o 

que é útil e o que é 

dispensável e até 

prejudicial.



Os jovens e a 
internet
por Matheus Rezante

Um dos assuntos mais 

falados e comentados 

na atualidade são as 

redes sociais que estão 

em plena ascensão. E a 

faixa etaria que mais 

utiliza esse serviço são 

os jovens e 

adolescentes. Com 

essas redes sociais eles 

encontram uma chance 

de compartilhar seus 

sentimentos, 

experiencias e até se 

relacionar com pessoas 

conhecidas ou 

desconhecidas. Assim 

eles amplificam suas 

relações com pessoas 

distantes e até 

encontram outras que 

compartilham de seus 

mesmos gostos. É ai 

que se tem que ter 

responsabilidade, 

porque a partir do 

momento que se lida 

com pessoas 

desconhecidas não se 

sabe de suas reais 

intenções e como 

nesses casos não se 

tem um encontro 

pessoal você não sabe 

quem a pessoa 

realmente é, se ela esta 

falando coisas 

confiáveis ou se está 

apenas se 



passando por outro.

Dessa forma devemos 

sempre tomar cuidado 

com as informações 

dispostas na internet e 

sobre o que falamos, 

pois a partir do 

momento que algo entra 

em rede, sua 

privacidade não é 

garantida e não tem 

como garantir que uma 

exclusão não deixará 

rastros.


