“Pais e filhos: necessariamente um relacionamento difícil?”
Objetivos:
Anteriormente, a adolescência era considerada meramente uma etapa de transição entre a infância
e a vida adulta e sua caracterização era evidenciada por comemorativos biológicos que registravam tal
momento evolutivo do ser humano.
Contudo, atualmente, a adolescência vem se tornando, cada vez mais, um fenômeno estudado por
vários segmentos sociais e áreas da ciência. O fenômeno da adolescência pode ser analisado sob os mais
variados prismas, na tentativa de se compreender melhor a dinâmica envolvida na mesma, pois faz-se
necessário compreendê-la no âmbito de uma totalidade, pois não se pode compreendê-la estudando
separadamente os aspectos biológicos, psicológicos, sociais ou culturais. No entanto, de um modo genérico
e pouco representativo, a adolescência é vista como um período preparatório para a vida adulta, o que
contribui para gerar muitos conflitos desnecessários.
Nesta palestra objetivamos desmitificar alguns confrontos desnecessários entre os cuidadores e os
adolescentes.

Público-alvo:
Instituições acadêmicas(Universidades/Faculdades/Escolas) e delegacias de ensino.
Justificativa:
A adolescência é um período, sem dúvida, de inquestionável importância para as pessoas. A
característica mais notável e clara é o acentuado desenvolvimento físico com fortes transformações internas
e externas. Ocorrem também mudanças marcantes nos campos intelectual e afetivo, que merecem
concentrarmos a nossa atenção a fim de entendermos o delicado e intrigante universo adolescente.
Conteúdo:
1. O panorama da infância e da adolescência atualmente;
2. O conflito entre as gerações;
3. A sexualidade adolescente;
4. O adolescente e o mundo das drogas;
5. O posicionamento da família perante o adolescente: conflitos e confrontos.
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Método:
Aula expositiva em power point de 2 horas (aproximadamente), que conta com recursos como a
apresentação de trechos de músicas e filmes para ilustrar os conceitos a respeito dos quais versará.
Outras palestras/treinamentos relacionados a esta temática:
•

“Filhos, pais e estratégias de manejo para a relação familiar: necessariamente um relacionamento
difícil?”

•

“Adolescência: Novos olhares para um antigo fenômeno.”

•

“Revisitando o fenômeno da Adolescência.”

•

“Adolescência, puberdade e outros temas correlatos.”

•

“A escolha do objeto amoroso para o adolescente.”

•

“A percepção do amor para os adolescentes: algumas considerações.”

•

“Adolescência: mitos e verdades.”

•

“A inserção do amor na adolescência: o amor pode ser um instrumento pedagógico?”

•

“A importância do diálogo para a estrutura familiar.”

Valores e mais informações
Entre em contato pelo e-mail: thiagodealmeida@thiagodealmeida.com.br
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