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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:O
TEÓRICA presente resumotem
tem por tema
as alterações comportamentais dos jovens nos dias de hoje. É percebível que uma
grande proporção agede
de forma disfuncional durante diversas situações do seu dia a dia.
Este comportamento pode ser apenas parte de uma fase do desenvolvimento, a
adolescência.
cia. Entretanto é visto que, pode preceder
der condutas graves como acidentes de
trânsito, uso e abuso de substâncias químicas, gravidez precoce, envolvimento em
situações de violência,evasão escolar,
escolar criminalidade, prostituiçãoee até mesmo suicídio.
Segundo Kury&Woessner (2002) há uma multiplicidade
multiplicidade de influências para tais
acontecimentos,

dentre

os

principais

está
está

o

vínculo

disfuncional

com

a

parentalidade.Uma
Uma pesquisa realizada pelo IBGE (1999) mencionou que 70% das
mortes na área urbana envolvendo jovens de 13 a 24 anos acontecem por causa violenta.
MATERIAL E MÉTODOS: Sendo assim, atravésde
travésde um levantamento bibliográfico
foi possível se obter maior conhecimento a cerca do tema. Comintuito de chamar
atenção da sociedade paraaa causa,foi
causa
confeccionado um pequeno informativo que acaba
por incentivar ações deprote
proteção ou de intervenção frente a comportamentos
disfuncionais. A Organização Mundial de Saúde menciona que a adolescência pode ser
considerada a faixa etária entre 10 e 20 anos, mas também ressalta que esses limites são
vagos. Pode-se dizer que é uma etapa onde se estrutura o processo de identidade do
sujeito, gerando mudanças físicas, psicológicas e sociais. No que se refere à
adolescência a perspectiva sistêmica tem repercussão fundamental, inclui a
compreensão do contexto social e familiar
f
que envolve o indivíduo com enfoque nas
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relações levando em conta a transgeracionalidade, que analise a presença de
acontecimentos repetitivos na história da família.A clínica psicológica de adolescentes
se preocupa em compreender os diversos sistemas que compõem o seu contexto social,
à escola e ao sistema família (FISHMAN, 1998). Segundo NEUBURGUER (1992) a
função do comportamento delinquente “é sinalizar à família o pedido do adolescente de
que haja uma redefinição das relações existentes entre eles” (p. 462). Para ROSSET
(2016, p. 96), à medida que os filhos entram na adolescência, seria prudente que os pais
moderassem suas relações, suavizassem o tom imperativo e, se tornassem disponíveis a
serem companheiros e amigos dos filhos.Caso contrário os jovens podem vir a
apresentar comportamentos de risco. Segundo reportagens do jornal Pioneiro, muitos
casos de violência e acidentes são registrados semanalmente, como na noite de
21/02/18, três jovens disputando um racha colidiram com uma condutora, os rapazes
ficaram feridos, e a mulher acabou falecendo no local do acidente. Já no dia 22/04/2018
uma jovem morreu em um acidente em Farroupilha/ RS e seu namorado ficou
gravemente ferido pelo veículo ter colidido contra uma árvore. Além destes casos
citados, teve outro que também abalou bastante à comunidade da Serra Gaúcha, onde
uma jovem de 20 anos faleceu em um acidente envolvendo um carro que despencou de
uma ponte, outros cinco ocupantes do veículo ficaram gravemente feridos e com
diversas sequelas. Há também outros comportamentos de risco que não foram relatados
neste presente trabalho. Após esta leitura fica evidente a importância de desenvolver o
estudo. Afuncionalidade nas relações familiares, casos de disfunção e negligencia
podem estar relacionados aos fatores de comportamentos delinquentes e inconsequentes,
visto que o ambiente familiar atua como uma escola na construção social do indivíduo.
RESULTADOS E DISCUSSÕES: É notório que atualmente estão surgindo diversos
problemas graves originados por comportamentos disfuncionais. Poderia isso vir a se
tornar um problema de saúde pública? Em casos como os citados a acima crescem os
gastos com leitos hospitalares, realização de exames, serviços de emergência e atenção à
saúde.A psicologia acaba por ter um grande campo de atuação como na prevenção e
assistência aos jovens e seus familiares. O presente trabalho visa contribuir para que a
população, em especial a família, esteja mais atenta para as ações disfuncionais,
permitindo assim que alguma atitude preventiva ou intervencionista.CONCLUSÃO:
No decorrer dos anos e principalmente nas últimas décadas a instituição família tem
sofrido inúmeras transformações e tem apresentado novas configurações, diferentes do
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chamado modelo “tradicional”, no entanto é necessário atentar-se para o fato de que as
funções básicas desempenhadas pela família para o desenvolvimento psicológico de
seus membros permanecem iguais. A família continua sendo o pilar de sustentação e
tem um papel importantíssimo na formação dos adolescentes. Os pais devem ser
orientados e munidos de toda informação necessária para que possam conduzir e ajudar
os filhos nas situações que demandam decisões que irão repercutir ao longo de suas
vidas, assim os filhos poderão ter em seus pais o suporte necessário para atravessar esta
fase de tantos desafios e reafirmação como indivíduos.
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