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A principal questão em torno da qual os autores se debruçaram foi a de compreender

PSI/ED CTT*ACC

“Quais são as novas práticas dos adolescentes e como levá-las em conta para melhor
apoiar os mais vulneráveis?” A intenção do livro é procurar ser uma ferramenta e uma
base que atenda aos especialistas e profissionais da área para ajudá-los a apoiar melhor
os adolescentes na difícil trajetória da chamada autonomia.

As práticas dos adolescentes mudaram, levando ao risco de "uso indevido" daquilo

Este livro relata um seminário organizado pelo comitê de animação departamental da

que a sociedade lhes coloca à disposição, uma vez que se consideram sendo parte dos

Câmara dos adolescentes de Loire-Atlantique de setembro de 2016 a maio de 2018.

mais vulneráveis. Ao mesmo tempo, os profissionais perguntam-se sobre seu papel

Ele junta sobre uma mesma reflexão um conjunto de especialistas reconhecidos da

como educadores, acompanhantes, tutores ou cuidadores. Como conversar com

adolescência (Philippe Jeammet, Daniel Marcelli, Patrice Huerre, Jean-Pierre

adolescentes hoje sobre suas dificuldades ou os seus desejos? Qual a posição de apoio a

Couteron, etc.) e de profissionais da área (educadores especializados, psicólogos,

adotar? Como melhor levar em conta o que eles esperam dos adultos? Como

etc.). Cada capítulo é seguido de uma reportagem da jornalista Anne Le Pennec, que

estabelecer as melhores rede e diálogos com outros profissionais envolvidos?

retrata, a seu modo, as suas ideias e reflexões, sempre frutíferas, e as coloca em
perspetiva.

Este livro analisa essas questões, colocando um enfoque sobre os adolescentes através
do prisma das TIC, da questão da morte, da sexualidade, dos comportamentos de

(texto adaptado das notas editoriais)

abstinência ou risco, e sugere formas de apoiar o encontro entre adolescentes e

profissionais, nas melhores condições possíveis. Relata um seminário realizado por
iniciativa da Casa dos Adolescentes do Loire-Atlantique, que reuniu especialistas
reconhecidos da adolescência e profissionais da área.
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