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RESUMO

A adolescência tem sido tema de interesse tanto em estudos no campo da psicologia do desenvolvimento quanto na psicologia social. De modo 
geral o conceito de adolescência mais difundido na Psicologia tem sido marcado por tendências que priorizam a discussão e enfoque desse 
período como etapa de desenvolvimento naturalizado, decorrente de uma maturação biológica, desconsiderando o contexto social e histórico no 
qual os indivíduos estão inseridos. Na busca de definições e explicações sobre esse período encontramos autores como, Aberastury e Knobel 
(2011), Erickson (1987), que partem de uma visão dicotomizada: de um lado o desenvolvimento do psiquismo e de outro a relação social e 
histórica, como se ambos não mantivessem uma relação muito próxima. Bock (2004, p. 90) enfatiza que a fase da adolescência é apresentada, em 
diversas teorias, como se fizesse parte da natureza humana, sendo tomada por características naturais a todos os indivíduos normais, muitas 
vezes independentemente da cultura na qual estão inseridos. Ao negligenciar a condição social de desenvolvimento cognitivo em sua teoria, não 
contempla a importância do grupo social que, neste período, é base nas relações do adolescente e constituem mola propulsora de seu 
desenvolvimento sociocultural. Torna-se importante criticar o fato da adolescência, conceituada no âmbito da Psicologia, estar fundamentada em 
um único tipo de jovem: homem-branco-burguês-racional-ocidental. Os estudos, em sua maioria, são feitos a partir da existência desses jovens, 
não se buscando em outros grupos as suas idiossincrasias; ao contrário, como se toma a adolescência como universal e natural não há qualquer 
necessidade de buscar outros grupos para completar os estudos. Esses são buscados apenas para a aplicação dos conceitos já construídos. Criticar 
a perspectiva naturalizante se torna uma necessidade, pois a Psicologia, ao desenvolver perspectivas desta ordem, deixa de contribuir para 
leituras críticas da sociedade e para a construção de políticas adequadas para a juventude, responsabilizando, com sua leitura, o próprio 
adolescente e seus pais pelas questões sociais que envolvem jovens, como a violência e a drogadição (Bock, 2007).  Este estudo trata-se de uma 
pesquisa qualitativa e exploratória, onde o objetivo geral foi investigar como adolescentes em abrigamento concebem esta fase de sua vida 
dentro do abrigo, e os objetivos específicos averiguar se as adolescentes participantes têm planos para o futuro, verificar o que mudariam no 
abrigo, investigar o que significa o fechamento do abrigo e verificar, junto as adolescentes participantes, se há dificuldades em estabelecer 
relações interpessoais dentro do abrigo. A análise teve como base a abordagem sócio-histórica que entende a adolescência como uma categoria 
historicamente construída. As participantes foram sete adolescentes negras, do sexo feminino, com idades entre 12 e 17 anos, na unidade de 
acolhimento Abrigo Beija Flor, em Nova Iguaçu (RJ). O instrumento utilizado foi questionário aberto e as respostas foram categorizadas de acordo 
com a análise de conteúdo (Bardin, 2016). Os resultados apontaram perspectiva de adolescência difícil, abandonada e incompreendida, revelando 
que as adolescentes julgam dificuldade em viver essa fase de sua vida em unidade de acolhimento e em fazer amizades. Consideraram existência 
de aspectos positivos e negativos em unidade de acolhimento, apontaram necessidade de mudanças no ambiente físico e psicológico. Planos para 
o futuro permeado de sonhos e fechamento revelou, entre as adolescentes participantes, tristeza, abandono, injustiça e culpa. Promover diálogo 
em acolhimento institucional é primordial para compreensão do que é capturado a partir dos olhares das adolescentes sobre a adolescência 
através das paredes do acolhimento institucional servindo para ampliar, e lidar, com as multifacetadas formas de adolescer em unidade de 
acolhimento.
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