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A juventude tem se transformado consideravelmente nos últimos anos. Vivemos em um 

contexto em que novas tendências são lançadas a cada momento, porém, por consequência 

disso, problemas também surgem devido a essa situação. A adolescência é um período de 

positivas e negativas descobertas, em que responsabilidades devem ser estabelecidas, 

obrigações devem ser cumpridas, entre outras séries de desafios que aparentemente 

promovem certa insegurança ao serem encarados. Perante isso, é necessário obtermos 

conhecimento diante da complexidade dos obstáculos vivenciados pelos jovens que são 

normalmente ignorados pela população adulta, o que é algo preocupante. Dentre esses 

obstáculos destacam-se: os relacionamentos, as exigências escolares, as dúvidas entre as 

escolhas profissionais dentre outras. Portanto, buscamos nesse trabalho analisar como os 

desafios cotidianos afetam a juventude no cenário atual, procurando conhecer as questões 

sociais e familiares que recaem sobre a subjetividade dos adolescentes. Esse trabalho tem 

como base metodológica a pesquisa exploratória de caráter quantitativo. 350 questionários 

foram aplicados, contendo 9 questões, 8 objetivas e 1 subjetiva com destino aos estudantes na 

faixa etária de 15 a 17 anos nas instituições escolares particulares e públicas de Cruz das 

Almas-BA respectivamente: Colégio Montessori, Colégio Lavoisier, CEMAM (Centro 

Educacional Maria Milza), CETEP (Centro Técnico de Educação Profissional), Colégio 

Luciano Passos e Colégio Landulfo Alves. A pesquisa está em andamento, mas é possível 

estabelecer algumas considerações preliminares. A maioria dos alunos está em estágio de 

ansiedade, tristeza, insônia e bipolaridade, e a maioria diz não saber como lidar com esta 

situação. Esses problemas evidenciam que a juventude na contemporaneidade não consegue 

estabelecer um sentimento de confiança sobre as dinâmicas sociais que a cercam. 
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