




Esse livro é fruto de um trabalho persistente e
entusiasmado, desenvolvido pela Área de Linguagens, mas com
contribuições das diferentes áreas do conhecimento, nos espaços
de nossas salas de aula: da construção do desenho ao texto
escrito.

Não trata-se de uma simples coletânea de textos, é resultado
de um grande Projeto Interdisciplinar de Leitura e Escrita –
Projeto Jovem Escritor, visando o aprimoramento da produção
textual de nossos alunos, por meio do pensamento crítico e a
produção criativa das ideias.

Sendo assim, é com imensa alegria que compartilhamos o
lançamento desse livro e desejamos que sua leitura possa
propiciar reflexão e tomada de consciência pessoal e cidadã,
legitimando dessa forma a temática articuladora do nosso
currículo escolar: “Cidade Educadora: o espaço urbano no Centro
da Aprendizagem”.

A você leitor, espera-se um olhar diferenciado, um coração
aberto para a mudança de atitude e pensamento com relação aos
problemas da realidade atual de nossa Cidade.
Parabenizamos toda a Equipe Pedagógica, Professores e Alunos
autores!

Profª.Eliani Zaib Profº Antônio Zaib

Direção Geral



Durante o ano 2018 a turma ficou mergulhada em buscar

uma personalidade carioca para representar toda essa

adversidade contemporânea, isso significou, estudar a história

da cidade buscar em várias áreas personalidades que de fato

pudessem ser aquele representante do Rio de Janeiro, nessa

busca, passou por uma reflexão do que é ser uma

personalidade, como se constrói uma, que importância há

numa personalidade.

E como trabalhamos com jovens adolescentes que estão em

sua plena formação de suas personalidades resolveu-se discutir

sobre a criação de uma personalidade onde o aluno sentisse

confortável para sua vida adulta. Quais as atitudes que

agregassem valor a sua vida para que vivessem em felicidade

com adversidades do mundo contemporâneo, e assim, nasceu

essa coletânea de texto, que esperamos que vocês leitores

compreendam as opiniões expostas as quais são frutos de um

processo de amadurecimento.



Nome: Willians Marcello Reis de Souza
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1203

Nos dias atuais, nós, pessoas normais do dia a dia,
estamos querendo parecer com as pessoas que, por muitas
vezes, idolatramos que são atrizes e astros de cinemas,
novelas e etc. Os quais mostram ter uma personalidade
dos nossos sonhos. Eles acabam mostrando itens que nós,
às vezes, nem precisamos, mas compramos por causa dos
atores que são ídolos. Por que será nós fazemos isso?
Mesmo que não nos faça parecer com essas desejadas
estrelas, mas aproximam dessa personalidade que
queremos ter.

Estamos tentando ser como eles, mesmo que não
tenhamos os elementos necessários para poder ser essa
pessoa que desejamos ser.
Graças a esse somatório de elementos que criamos a nossa
personalidade que acaba criando a nossa própria
identidade. A montagem de um elemento da nossa
personalidade vem do nosso próprio cotidiano.

A personalidade como já citado é um somatório de
elementos, ou também podem ser construídas a partir de
fatos que aconteceram com a pessoa, e serviram de
experiência para se mudar os próprios pensamentos ou
tiram ou colocam elementos novos. Como por exemplo o
final de um relacionamento, a descoberta da verdade de
um assunto e entre outras inúmeras experiências que
temos.



Identidade é a personalidade de alguém que tem seus
elementos que se destacam só de ver ou ouvir.
Geralmente, são de pessoas conhecidas e famosas como
Neymar: jogador de futebol, Rogério 157: um ladrão
conhecido e perigoso. Com a identidade é possível
interpretar pessoas, já que a identidade da pessoa forma o
caráter dela.

Ou seja, nos compramos coisas de astros porque nós
nos vemos nele, e criamos a ideia de que se é bom para
ele é bom para mim. Tendo o ator de confiar numa marca
ou objeto que nem conhecemos determinado assunto.
Também pode ser uma descoberta boa para o seu
cotidiano.



Nome: Pedro Guanabara Correa
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A personalidade com responsabilidade pelos adolescentes 

É necessário um indivíduo ter uma ótima
personalidade, ainda mais os profissionais que trabalham
todo dia com adolescentes, pois as pessoas que têm
contato com os indivíduos nessa faixa etária têm de ter
uma personalidade forte e boa, para servir de exemplo
paras os adolescentes da atualidade.

A importância dos profissionais que convivem com
esses jovens, por exemplo, os professores, de ter um
conjunto de elementos e componentes psicológicos esses
são essenciais, pois eles na maioria das vezes são vistos por
esses jovens como um exemplo para a vida.

Infelizmente, no cotidiano há ausência de uma
personalidade digna, e isso acaba afetando os
adolescentes que estão ao redor desses profissionais, com
isso esses garotos ou garotas obtêm essa influência.

Enfim, para obter uma personalidade boa tem de
refletir sobre seus componentes psicológicos e se você
estiver sendo criticado por sua personalidade não fique
com raiva da pessoa, pois pode ter certeza que há algo de
errado e esta pessoa está querendo o seu bem.



Nome: Eduardo Gil Ferreira de Azevedo
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1203

Personalidade X Identidade 

Muitas pessoas ainda não sabem explicar o que é
personalidade e identidade, muitas não sabem diferenciá-
las, as pessoas acham que são iguais, mas são totalmente
diferentes, claro que há algumas semelhanças, mas são
poucas diante das diferenças. O conceito de personalidade
é muito mais difícil e complexo de explicar comparado ao
conceito de identidade.

Personalidade é um funcionamento como um
conjunto, é uma ligação entre a pessoa e o mundo, um
meio geral de como a pessoa se relaciona com todo
mundo ao seu redor. Identidade já é um conjunto de todas
as nossas características próprias e individuais que nos
tornam exclusivos de todos os outros seres vivos do
planeta, ela que nos definem quem somos e nossos
objetivos, nos guiam na nossa vida, há possibilidades de
que encontrem pessoas com identidades semelhantes,
mas nunca com identidades totalmente iguais. Em termo
geral de comparação, personalidade é um conjunto de
elementos e componentes psicológicos e identidade é um
conjunto de elementos, incluindo a personalidade.

Logo, a personalidade é sua relação com o mundo e
identidade é uma coisa que criamos ao longo do tempo
individualmente.



Nome: Fernando Ramos Thomaz Ribeiro
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1203

As pessoas têm personalidades diferentes ou, às vezes,
têm comportamentos diferentes, têm atitudes diferentes,
sentimentos diferentes, emoções diferentes e
pensamentos diferentes.

A pessoa vive em sociedade, onde tem de trocar ideias
uma com a outra, podendo concordar, ou não, com a ideia
ou pensamento da outra pessoa. É assim, que se arruma
amizades novas e até mesmo namorada ou namorado. E
também constrói uma personalidade

Já a identidade é um conjunto que define as nossas
características, ou seja, de como a gente é, de quem
somos, não tem como encontrar pessoas com a mesma
responsabilidade, com identidade iguais, podemos
encontrar pessoas que compartilham a mesma cultura,
com a mesma personalidade e etc, mas não com a mesma
característica e com a mesma responsabilidade. Existem
instrumentos que auxiliam a personalidade, mas nunca
que avaliam a identidade.



Nome: Bruno Alvarenga Handan de Deus
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1203

A criação de uma personalidade é feita através da
adolescência, e durante o desenvolvimento de uma vida
toda, essa criação é uma organização em tudo, que a
partir do funcionando como conjunto, e não como um
conjunto de partes individuais.
São dinâmicos os funcionamentos dos conjuntos, embora
geralmente não se altere radicalmente ao longo da vida,
mas também está longe de ser considerada estática ou
mesmo imutável.

Em construção analítica e ilustrada, não existindo
fisicamente, expressando-se unicamente em padrões de
comportamento, pensamento e emoções. A
personalidade vai aos poucos tomando sua forma real.

Enquanto a identidade é o conjunto total das nossas
características próprias que nos fazem únicos e exclusivos,
diferentes de todos os outros seres humanos e todos os
outros animais. E esse conjunto que define quem somos,
bem como a nossa missão. É a única e absoluta em si
mesmo, e assim, que se pode definir as pessoas, ao
mesmo tempo que os indivíduos começam a se
desenvolver e evoluir.



Nome: Ana Beatriz Nunes Sobral
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1203

Modo de Agir. 

Personalidade não é só aquela pessoa famosa pode ter,
também pessoas do seu convívio como um amigo ou vizinho
serão personalidades, pois terão uma, e consequentemente
construíram uma identidade.

Grande parte dos adolescentes de hoje crescem sem
algum tipo de “base” por assim dizer, seus pais que
deveriam ser seus maiores “ídolos”, ou quase nunca estão
em casa, ou quando estão não dão a devida atenção. Isso
faz com que ele não tenha uma referência, resultado, e
acaba fazendo tudo o que quer e na hora que quer.

Sendo assim, ele cresce como uma pessoa sem
responsabilidade e só depois quando o comportamento fica
insuportável, os pais tentam fazer algo contra, nesse
contexto torna-se tarde demais, pois sua personalidade e
identidade já estará formada, muitas vezes com
consequências irreparáveis, fazendo-lhe mal, e também
para família e sociedade.



Nome: Caio Alexei Lima Azevedo
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1203

Formação da Personalidade. 

Uma personalidade abrange uma gama de elementos,
que variam muito de pessoa para pessoa, tecnicamente
impossível de existir duas iguais, devido a sua vastidão de
fatores muito individuais que cada uma possui. A
personalidade se forma a partir dos momentos,
elementos e experiências próprias na qual se vivencia.

A importância de se ter uma personalidade bem
formada, se torna necessária para que os indivíduos
possam conhecer melhor suas próprias identidades
pessoais, sem que sejam facilmente manipulados por
fatores externos que não condizem com as suas vontades
e opiniões próprias.

Deve-se levar em consideração de que mesmo que
esteja presente uma forte personalidade é necessário ter
um autoconhecimento, conhecimento de alguns fatores
lógicos- causas e consequências-, e morais durante a
formação de um indivíduo. Mesmo tendo uma
personalidade forte, isto é, aquele que já está convicto
dos conceitos de certos ou errados, pautados na ética, e
nas leis, ele precisa de ter cuidado para não acabar
sobrecarregando os seus direitos e deveres perante tudo,
e desrespeitando o direito alheio.



Sendo assim, criar um ser com uma personalidade
adequada visando o melhor convívio em uma
sociedade, é algo bastante difícil e individual. Há
dificuldade de se reproduzir um ser comprometido com
seu próprio desenvolvimento e da sociedade, pois as
influências externas são grandes, ao mesmo tempo é
importante ter responsabilidade durante a formação
desse indivíduo, isso é um desafio para essa e as
próximas gerações.



Nome: Pedro Almeida da Silva
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Cidadania 

Cada pessoa tem sua própria identidade, e cada uma
tem sua própria característica, tanto psicológica, física,
cultural e etc. Com isso percebe-se que não existe, uma
identidade perfeita, mas sim, uma identidade adaptada ao
dia a dia, e isso não é muito diferente da personalidade
desenvolvida por cada um.

A personalidade na sociedade precisa se igualar, pois
há indivíduos com características semelhantes são atraídos
para uma melhor convivência, mas em meio a uma nova
geração, novos costumes e novas personalidades estão
sendo desenvolvidos. Os
adolescentes estão querendo descobrir coisas novas, mas
cabe aos pais corrigirem, limitarem e orientarem os
adolescentes, ao mesmo tempo, deixá-los questionar o
universo. Estão formando suas personalidades, estão se
moldando, mas a rebeldia desse período atrapalha no
andamento, causando problemas e imprevistos.

Como podemos ter uma boa cidadania ? Como
podemos nos reconciliar de forma saudável?
A resposta para isso: deve se ter prudência para que suas
decisões sejam as mais corretas, encarar a vida com amor,
carinho e pensando em seu próximo.



Nome: Daniel Cardoso da Costa Junior
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1203

O adolescente é conhecido por não pensar muito em seus
atos ou atitudes, também possui uma personalidade forte, mas
a personalidade ainda é muito influenciada pelo modo de
criação desses adolescentes, os que são criados sem pai
geralmente têm personalidade mais de liderança, já os que são
criados por vô são mais mimados, e assim, vai se criando a
personalidade de cada individuo, e claro que essa personalidade
pode ser alterada no futuro, com convivências novas, mas
sempre ficará a marca da adolescência.

A identidade e o conjunto de vários itens como físico,
genética, cultura, ela diz o que você é, por exemplo: você pode
ser bonito, mas ser chato; ser feio, mas é inteligente e muitas
outras coisas.

A identidade nasce com a pessoa, mas ela pode ser muito
alterada com o tempo, por exemplo, uma pessoa que é gordinha
pode ficar forte, basta ter foco e muitas outras mudanças
modificarão nossa identidade, isto é, as características físicas
podem ser mudadas e com isso seu estado psicológico –
autoestima.



Então, entendemos que a personalidade é o modo de 
criação de cada indivíduo ao longo do seu crescimento 
físico e intelectual, já a identidade – as características-
nasce com a pessoa e vai se alternando com o tempo.

Logo, o que a sociedade espera de cada indivíduo que 
ele alinhe sua identidade e personalidade a fim de viver em 
harmonia com seu desenvolvimento, e que participe 
respeitosamente da sociedade desfrutando da vida o que 
ela tem de melhor, seja em família, na escola, nos 
ambientes coletivos. 



Nome: Diego Rodrigo Campos de Paula
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1203

A mudança de personalidade 

Muitas pessoas acham que criar uma personalidade é algo
fácil, porém não é, a personalidade é algo único que é criado a
partir de uma gama de fatores, sendo um fator fundamental na
vida dos seres humanos. O ser humano chega ao mundo de
maneira “crua”, e aos poucos vai possuindo seu hábitos e
costumes, criando uma boa personalidade para o indivíduo
dessa sociedade.

A personalidade é criada a partir de diversos componentes
da vida de cada indivíduo, nela está a maneira como se
comporta, seus hábitos, entre outros. E ela pode mudar a partir
da convivência com outras pessoas, e a convivência pode torna-
las parecidas, mas nunca idênticas em seus hábitos, costumes,
medos e entre outros componentes.

Os adolescentes contemporâneos vêm desenvolvendo
personalidades de forma resultar em indivíduos sem nenhuma
responsabilidade, sem cumprir nenhuma obrigação que é
pedido a eles. E podendo ficar com raiva das pessoas que não
gostem deles, devido a falta de responsabilidades, isso,
normalmente, acontece por causa de alguns componentes que
são mudados a partir da convivência com outras pessoas.

Sendo assim, para criar uma personalidade com
responsabilidade é preciso que as pessoas não se deixem
influenciar por outros através de maus hábitos, e através do
ensino e ajuda dos pais é possível construir uma personalidade
admirável.



Nome: Gabrielle Azevedo de Almeida
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1203

Quando uma criança está em fase de desenvolvimento
da sua personalidade, ela se espelha em sua família,
principalmente, dos pais. Se os pais forem estressados tem
o costume de falar palavras obscenas, a criança vai
reproduzir a mesma coisa, ou até mesmo pior.

Com o passar do tempo a criança se torna um
adolescente com sua própria personalidade, e isso é uma
característica que se torna única.

Pode existir uma pessoa com a personalidade parecida,
mas não idênticas. Pois há fatores genéticos, psicológicos e
ambientais que contribuem para tornar cada cidadão único.
E por isso cada cidadão deve de respeitar o outro,
lembrando-se da grandeza de ser único, mas sabendo que
se faz parte de um todo, a família e a sociedade.

E devido a esses fatores que estarão presentes no
decorrer do seu desenvolvimento é necessário de ter
clareza qual será seu produto final? Onde quer está, e onde
pretende chegar? Serão as perguntas que irão modificar e
consolidar sua personalidade, e a sociedade irá julgá-la de
acordo com seus princípios morais e éticos de cada
momento.



Nome: Luiz Fernando Menezes Figueiredo
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1203

Identidade e personalidade falsas

A criação de uma personalidade e uma identidade é um
assunto muito importante para ser tratado, ainda mais
quando falamos da personalidade e identidade do
adolescente contemporâneo.

Nossos adolescentes se importam muito com essas
questões de personalidade e identidade, pois muitos
acham que a identidade deles só vai ser boa se estiver nos
padrões midiáticos. Muitos acabam tentando ser o que não
são, e acabam fazendo com que elas mesmas não se sintam
felizes com essas escolhas, isso é um problema terrível.

Por culpa dessas identidades e personalidades falsas
são construídas sem responsabilidades, logo essas pessoas
vivem uma mentira, não fazem o que realmente querem, e
acabam não se reconhecendo dentro desse cenário irreal.

A solução para esse problema é fazer com que esses
jovens sejam conscientizados que todos devem construir
uma personalidade verdadeira, uma identidade verdadeira,
pois a verdade é sempre o melhor caminho para felicidade.
Assim, os adolescentes podem ser quem são de verdade, e
conseguirem viver sem mentiras, ou seja, viverem felizes.



Nome: Lucas Xavier Pereira
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1203

A muito tempo se discute sobre a criação de uma
personalidade ou identidade com responsabilidade pelos
adolescentes contemporâneos, dizem que eles têm pouca
responsabilidade, mas ao mesmo tempo, há outros que são
sobrecarregados com os estudos, trabalhos e ajudam suas
famílias, mostrando-se o oposto.

A personalidade é criada a partir de uma organização
funcionando como um conjunto para definir a personalidade
do indivíduo, devendo encarar isso como uma grande
responsabilidade para os adolescentes, mesmo parecendo
algo simples e fácil de se fazer para sociedade
contemporânea.

A identidade com responsabilidade é o conjunto total
das nossas características próprias que nos fazem únicos e
exclusivos. Portanto diferente de todos os outros seres
humanos e todos os outros animais, e sendo preciso se
desenvolver com responsabilidade, sem a sobrecarga causada
pelo o excesso dela, e assim ajudar a esses seres humanos
terem um melhor conhecimento do mundo contemporâneo.

Como visto anteriormente, a criação de uma
personalidade ou identidade com responsabilidade tem seus
benefícios e traz bons resultados, mas se a responsabilidade
for em exagero traz resultados ruins, porque trará também
circunstâncias muito ruins para um futuro próximo.



Nome: Thiago Henrique Ferreira do Nascimento
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1203

A criação de uma personalidade

Ao longo do tempo, os conceitos de personalidade e
identidade se confundiram pelo senso comum, porém
ambos são muito diferentes, pois possuem características
distintas.

O conceito de personalidade é complexo, podemos
encontrar várias definições, originadas em várias teorias ou
mesmo várias “escolas de pensamento”. Não existe uma
definição exata e completa, tendo em conta as várias teorias
e expectativas diferentes já existentes.

De forma generalizada, pode se dizer que personalidade
é uma organização interna e dinâmica do sistema
psicológico, com todos os seus componentes emocionais.
Esta mesma organização define padrões relativamente
coerentes de comportamentos, atitudes, pensamentos,
sentimentos e emoções. Os elementos e componentes que
vão constituindo, inicialmente, sempre são mais de um
elemento, mas posteriormente contribui para a integração
do próximo, e assim unificando-os.



Agora a definição de personalidade sendo uma
organização como um todo, funcionando como conjunto e
não como um conjunto de partes individuais, dinâmica,
embora geralmente não se altere radicalmente, está longe
de ser considerada estática ou mesmo imutável,
psicológico, mas intimamente relacionado com o corpo e os
seus processos, e o “filtro” entre a pessoa e o mundo,
definindo a forma como se relaciona com o mundo interno
e externo. Um constructo analítico e abstrato, não existindo
fisicamente, expressando-se unicament5e em padrão de
comportamento, pensamentos e emoções.



Nome: Jhonatan Gonçalves Souza Rios
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Criação de uma personalidade e identidade responsável 

Para os adolescentes, as características da
personalidade e da identidade estão em grandes mudanças
e conhecimentos, nessa fase de adolescência, uma das
grandes mudanças é da parte formação dos conceitos
éticos, mudando diariamente, pois está descobrindo coisas
novas e se descobrindo, pelo decorrer dessa fase, vai se
criando pouco a pouco a sua personalidade, também, uma
grande mudança , e nas características físicas, como usar
alguma roupa, fazer uma tatuagem, colocar um piercing, a
maioria dessas características físicas são feitas na
adolescência a fim de construir uma identidade.

Mas ninguém é igual, cada um é único, podendo ter
sua personalidade parecida, mas não a identidade, cada
um tem os seus comportamentos, atitudes, pensamentos,
sentimentos e emoções, isso é a personalidade, que é a
parte da identidade da pessoa, e tem conjunto de
elementos.

Assim sendo, a personalidade que é necessária para o
adolescente contemporâneo, diz respeito à
responsabilidade, ética e a cidadania, que se deve
desenvolver ao longo da vida para que esse indivíduo se
desenvolva o senso crítico participativo, e consiga de fato
ser feliz com suas escolhas.



Nome: Lorena Cavalcanti do Nascimento
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1203

A influência de personalidades externas 

No mundo moderno e globalizado, é visualmente impossível
ter uma personalidade de fato única. Com o excesso de informação
e o surgimento excessivo de “digitais influencers”, os adolescentes
se sentem cada vez mais influenciados, e mesmo que a
personalidade seja algo único de cada um. Quando um número
grande de pessoas toma como base o mesmo exemplo de mídia
para seguir, cria-se então, um grande número de personalidades
visualmente semelhantes, e isso, de certa forma, tem uma enorme
influência na identidade da pessoa.

A responsabilidade de pessoas com um certo número de
influência entre adolescentes e pré-adolescentes é muito maior do
que se imagina, pois se você os influencia negativamente, é
provável que a partir disso, eles tomem decisões que podem ter
consequências ruins, e até mesmo resultar em problemas sociais.

Logo, a influência das personalidades públicas, entre pessoas
da faixa etária onde a personalidade e a identidade estão em uma
fase de grande absorção de informações para a construção dos
mesmos, não é algo relativamente bom, e a resolução do caso é
aparentemente simples; o adolescente deve ser instigado a bons
princípios a se descobrir, esse moldar a partir do seu meio real, é a
partir desse ponto deve entra a família e o próprio colégio/escola,
só assim, teríamos como resultado uma próxima geração de
adultos mais estável psicologicamente.



Nome: João Pedro Curcio dos Santos
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1203

Desde os primórdios da humanidade, a raça humana
vem evoluindo, se modificando ao decorrer do tempo de
forma totalmente natural. Os humanos evoluíram tanto
fisicamente quanto psicologicamente.

Sabe-se que existem diversos tipos de personalidades,
pois cada ser é único e possui suas particularidades, sejam
físicas ou psicológicas.

Cada um possui uma opinião diferente das outras em
pelo menos um assunto e/ou é capaz de agir de forma
diferente em situações parecidas.

Pode-se concluir que cada ser é diferente e deve ser
respeitados por todas as diferenças, mas também todos os
espaços ao seu redor. E a partir dessa reflexão poderá
construir sua personalidade com responsabilidade, para
isso não mude por causa de terceiros, mas mude por você
mesmo. Lembre-se, você é o grande amor de sua vida. Faça
amizades e namore sendo quem você sempre é.



Nome: Rodrigo Santos Tavares
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1203

A ontologia humana é caracterizada pela capacidade de
raciocinar e argumentar, mas não só isso. A identidade e
personalidade também são fatores genuinamente humanos e
são muito importantes para a construção do indivíduo e, a
personalidade assim como a identidade, devem ser “moldadas”
para servirem de base para a sociedade.

A criação desses valores se dá através do convívio entre
indivíduos que partilham alguma semelhança, como a sala de
aula, ou partilham alguma semelhança genética, como a família.
Essa criação é extremamente fundamental para as pessoas, pois
certamente a mesma tem a capacidade de “moldar”
pensamentos e influenciar ações de outras pessoas.

Desde muito tempo a juventude têm sido demasiadamente
superficiais e degeneradas moralmente, isso se dá através da
negligência familiar que cada vez mais está “terceirizando” a
educação dos filhos e tem passado essa função para a escola,
ou seja, os adolescentes estão sendo educados moralmente por
outros adolescentes, e isso torna-os “mais dos mesmos’, sem
capacidade de pensamentos críticos, de fazer juízos de valor
moralmente aceitos etc.



Através dos séculos, pilares fundamentais para a
construção de uma personalidade têm sido subjugados à
família e igreja. Ambas instituições tinham o papel
filosófico e moral na vida das crianças, e hoje, são
relativizadas e ignoradas por grande parte da sociedade.

Diante disso, é inegável que a juventude está “perdida”
e enquanto a família não se colocar como organizadora de
bases filosóficas, nada mudará. E os pais devem estar mais
aptos e proativos para essa função, pois uma nova pessoa
está sendo formada e a mesma é capaz de feitos brilhantes
como terríveis.



Nome: Renan Sant’anna dos Reis
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1203

Personalidade triunfal  

Uma identidade com responsabilidade, educação e
respeito se trata de um ser humano com um dom triunfal,
podendo compartilhar essa característica que tem para
outras pessoas com o intuito de ajudar e preservar esse
conjunto exclusivo organizado em um todo.

Entretanto, para ter uma personalidade triunfal, que
afete a sua comunidade, hereditariedade influenciando
com o conceito de “ajudar é melhorar”. Os elementos de
sua identidade têm de ser positivos.

A personalidade é composta de componentes
psicológicos que vão trabalhar no dia-a-dia, e construindo
o valor próprio para si mesmo, ou podemos usar o
potencial para ajudar o próximo, para que toda a sociedade
seja beneficiada, muitos falam de melhorar a sociedade,
porém poucos trabalham para si e se doam com o
propósito de minimizar os problemas do cotidiano.

Sendo assim, uma personalidade triunfal é com
responsabilidade, aquela que traz bons frutos para
individual e para o coletivo, e quem a construiu pode
chamar o amigo e ajudá-lo, porque isso será feito sem
obrigatoriedade, mas como parte natural dos seus
afazeres.



Nome: Lucas Oliveira Barbosa Pereira
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1203

Responsabilidade

Muitos fatos prejudicam os jovens de ter
responsabilidade, a desobediência, falta de
comprometimento, a maioria dos adolescentes é
influenciada facilmente, pois eles não têm uma mentalidade
totalmente estruturada para aguentar pressões psicológicas.

É muito bom ter uma pessoa (com responsabilidade)
sempre ao lado desse adolescente, pois ele pode ser visto
como grande pessoa por esses jovens. E isso ajuda bastante
a formar um adolescente com mentalidade boa e de grande
responsabilidade, pois os adolescentes precisam de um
“líder” para ajudá-los a terem comprometimento e
responsabilidade para passar para fase adulta e ter bom
caráter e responsabilidade.
Por isso, basta apenas ter uma boa influência na
adolescência que quando crescer será um bom adulto tão
bom quanto aquele que o inspirou a construir sua
personalidade.



Nome: Lucas Silveira Mattza Figueiredo
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1203

A diferença das pessoas

A diferença ocorre a partir de uma informação privada
de cada pessoa, ou seja, diferenças nas características
genéticas, na educação e no bem-estar, forma a identidade
e sem ela, não há como caracterizar aquela pessoa que
tanto chama atenção em uma instituição, que serve como
modelo para muitos.

Também as diferenças na personalidade de uma
pessoa serão notadas na hora que precisar de emprego,
porque se a pessoa não estiver educação, respeito e caráter,
ela provavelmente, não terá aceitação no mercado de
trabalho, e assim, não chegará a lugar nenhum.
E há muita diferença na identidade, e isso gera desconforto,
pois muitas pessoas criticam outras, por causa do cabelo,
porque acham atitudes erradas, acham uma falta de
respeito, e outros acham que é discriminação por causa do
preconceito. E assim, os adolescentes ficam sem saber se
uma marca de sua identidade possa contribuir para uma
discriminação em alguns ambientes, como por exemplo um
tipo de cabelo diferenciado num local de trabalho ou
mesmo na rua.



Com isso, a discriminação tem de ser abatida para que
não afete a personalidade e, muito menos sirva para
apagar a identidade de pessoas em qualquer lugar.

Sendo assim, muitas pessoas são discriminadas por
causa da inveja, e das diferenças de identidade que são os
maiores problemas da sociedade. Muitas vezes, são
questionadas de maneira humilhante por um traço de sua
identidade, e diante disso, só resta a reflexão, para que
esta e as próximas gerações busquem soluções através da
construção de uma personalidade responsável e tendo
compromisso com seu desenvolvimento individual e
coletivo, dando conta de extinguir essas diferenças que
tanto fazem mal a população.



Nome: Matheus Cazé Reis Silva
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1203

Como uma personalidade influencia em uma vida

Uma personalidade seria uma pessoa que se destaca
por fazer alguma coisa boa, por exemplo, ser muito bom em
um esporte, ou saber cozinhar, uma das formas para ser
uma personalidade é ser diferente do comum e chamar a
atenção dos outros para seus pontos positivos.

Porém, existe um problema nisso tudo, muitos jovens
acabam por ficar depressivos, por que esses jovens acabam
não vendo potencial em si próprio, essa questão tem de ser
levada muito a sério, pois trata-se de jovens que por muitas
vezes acabam ficando isolados, depressivos, ou no pior dos
casos, acabam por se suicidar.
As personalidades também podem ser criadas pelas pessoas
serem influenciadas pelos seus amigos, familiares, pelo
ambiente que vive, e assim, todas essas coisas servem como
referencial para construção das personalidades, e assim elas
servem de espelho para sociedade.

É preciso ajudar esses jovens, uma maneira de ajudar é
a integração familiar com a estudantil, essa é a forma que o
colégio passa a saber se há algum problema familiar, e
juntos conversando com os pais, responsáveis, a fim de
minimizar o problema. Outra maneira é fazendo projetos
para que esses jovens se sintam mais integrados dentro
desta comunidade.



Nome: Lucas Brandão Rosas
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1203

A importância da identidade

A personalidade e a identidade dos cidadãos são
elementos muito importantes dentro de uma sociedade,
principalmente na atual, e por isso a construção de uma
identidade com responsabilidade é bastante importante, ainda
mais para os adolescentes.

Para se criar uma identidade com responsabilidade pelos
adolescentes, é preciso ter e uma boa personalidade, ou seja,
uma personalidade bem adaptada ao meio, porém
distinguindo as atitudes boas, das ruins. A identidade é um
conjunto de nossas características, que nos fazem único, por
isso para criar uma identidade com responsabilidade é
importante.

Portanto, os adolescentes contemporâneos precisam com
responsabilidade saber criar uma identidade no meio em que
vive, e não ser único a se projetar positivamente em suas
atitudes, mas ser diferente dos modelos irresponsáveis
apresentado, pois é isso que nos fazem ter uma boa
identidade.



Nome: Pedro Lucas Soares Pereira Fonseca
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1203

A criação da identidade

A identidade é aquilo que o ser humano é, o que
apresenta onde quer que vá, a forma que a pessoa é vista. Ela
é construída através da personalidade, que é algo diferente.
Por mais que a personalidade sejam os traços de alguém, que
foram construídos com o passar dos anos, a personalidade é
mutável, mas a identidade é única são traços hereditários.

Vive-se em um tempo em que as pessoas buscam seguir
muitos padrões, fazendo o que não querem, porque outros
fazem, influenciados pelas mídias, tentam ser outras pessoas o
tempo inteiro, até chegar o momento em que não sabem
quem são, e ficam perdidos, e a vida não faz tanto sentido.

Sempre existiram, e sempre existirão padrões impostos e
esses causam crises de identidade em adolescentes de mentes
fracas. A pessoa que tenta adquirir, uma nova identidade
apenas pela integração social é o famoso “gado”, pois caminha
sem se dar conta para onde vai, é guiada pelas imposições
sociais daquele determinado grupo.

Crises de identidade é algo sério, e ela existe porque
ninguém nunca disse para essas pessoas que podem ser
guiadas, e que ela pode ser quem ela quiser, desde que não
fira o direito alheio, dessa forma a crise de identidade pode
ser combatida com representatividade.



Nome: Pedro Matos Tsongas de Miranda
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1203

Identidade e personalidade

A identidade e a personalidade são constituídas a partir
de diversos elementos, porém, eles são diferentes. Uma é a
função de todas as características que uma pessoa tem, e a
outra é a organização desses elementos.

Apesar de a identidade ser a junção dos elementos,
eles nunca são iguais e estão sempre variando de pessoa a
pessoa. Dentre esses elementos que são juntados, estão às
características psicológicas, físicas, culturais, etc. A
identidade é o que permite que as pessoas se reconheçam,
pois todas as características da pessoa estão na sua
identidade.

Já a personalidade, ela é feita a partir da organização
das características de um ser, ela está sempre mudando,
porém, lentamente. A personalidade da pessoa se resume
em seu jeito de se comportarem, de se vestir, de conversar,
etc. A personalidade é algo que não se pode forçar a ser um
único jeito, principalmente, por suas mudanças constantes.

Portanto, a personalidade é a parte da identidade com
responsabilidade que os adolescentes têm de ter, pois é algo
que levará para a vida toda. Podendo interferir na vida
profissional, na escola ou então na sua própria vida pessoal.



Nome: Vitor Vagner da Rocha Rosa
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1203

A personalidade e identidade de cada um

A personalidade é algo que você cria através do tempo,
o conceito personalidade é complexo demais, pois não existe
uma definição exata e detalhada, tendo em conta várias
ideias e teorias a respeito dessa palavra que caminha com a
gente no nosso dia a dia. E também na personalidade tem
fatores positivos e negativos.

Enquanto a identidade é marcada pelas nossas
características, tornando nos únicos e exclusivos, diferentes
de todas as outras pessoas. O que nos faz ser únicos e
especiais do resto das pessoas, isso vai mais além das
simples características psicológicas, pois é conjunto de
características psicológicas, culturais e físicas. E não existe
identidade perfeita, cada um tem a sua.

A identidade é o que define quem nos somos e como
somos e para onde vamos, identidade é única absoluta em si
mesmo, imagine encontrar com duas pessoas que
partilhavam da mesma identidade, exemplo as duas têm
cabelos negros, a mesma altura, mas não são a mesma
pessoa.



Quanto a personalidade pode-se dizer que é um
conjunto de elementos e componentes psicológicos,
enquanto a identidade um conjunto de elementos que
caracterizam a pessoa, sendo a personalidade um deles.
Portanto, é necessário cuidar do desenvolvimento humano
como um todo, fazendo com que os adolescentes tenham
informações satisfatórias para que construam uma
personalidade e uma identidade que possa superar as atuais
perspectivas de vida na sociedade, desenvolvendo nos
adolescentes senso de responsabilidade e felicidade, não só
com eles, mas também com a sociedade. Porém respeitando
a individualidade de cada um.



Nome: João Guilherme Rebello de Souza Ferreira Botelho
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1203

Se um jovem desenvolver uma personalidade mais
extrovertida é porque ele convive com alguém, ou em um
meio que o leve a ser assim, o mesmo ocorre com quem é
introvertido, não é culpa dele ser daquele jeito, mas ele pode
mudar seu jeito de ser. Os jovens têm que entender que são
o futuro, precisam amadurecer para poder evoluir e fazer um
mundo melhor.

Mas, atualmente, muitos jovens se prejudicam, porque
acabaram querendo aparecer demais, ou não apareceram
quando deviam. Amadurecer é pensar no seu ato e nas
consequências, pensar no próximo algo que os jovens de hoje
não pensam, acham que nada vai dar errado, por ser
orgulhoso demais, por ter uma personalidade forte.

Logo, a sociedade molda o jovem, e ele molda sua
personalidade com base na sociedade, e poderá mudar a
sociedade se ele agir dentro dos seus parâmetros éticos, e de
responsabilidade.

A personalidade vai mostrar como você é e a identidade
mostra quem é você, e elas dirão de onde você é.



Nome: Rafael Felipe Reis Ferreira
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1203

Personalidade e identidade

A personalidade é uma característica que todos nós
temos, seja artística, abstrata ou concreta, há o filtro entre
as pessoas que as definem como são, se comportam e se
relacionam com o mundo.

A identidade é o total das características de uma
pessoa que faz de forma única. Ela define quem somos de
verdade, esse conjunto se faz de características físicas,
culturais e outros.

Então, a diferença entre personalidade e identidade,
sendo a primeira uma organização de nossas vidas, já a
segunda é o conjunto de fatores da vida de um ser humano.
Esses dois precisam ser aliados de forma produzir
benefícios para o indivíduo e também para a sociedade, e
assim, todos possam conviver em paz, com tranquilidade
tendo qualidade de vida, dentro de uma sociedade mais
justa.



Nome: Rafael Wergner Ferreira da Silva
Profa.:Daniella, Patrícia, Reni
Turma: 1203

A criação de uma personalidade ou identidade com 
responsabilidades pelos adolescentes contemporâneos

A adolescência é o período da vida em que ocorrem as
transformações mais aparentes no corpo, em razão das alterações
hormonais. Inicia-se por volta dos dez ou onze anos de idade, tendo
as meninas o acontecimento da primeira menstruação, o aumento
dos pelos vaginais e o crescimento dos seios. Nos meninos
acontecem a alteração da tonalidade da voz, o aumento dos pelos
pubianos e o crescimento do pênis, que passa a ter ereção e
ejaculação. Segundo D’Andrea, a adolescência é dividida em três
fases e destaca a pré-puberdade, quando o desenvolvimento físico
se acelera e busca maior proximidade com os adultos.

O lado emocional é muito confuso, com oscilações de
sentimentos como ódio e amor, na busca de identificar-se, a
puberdade, que se inicia por volta dos treze anos, é marcada pela
maturidade dos órgãos reprodutores. e a pós-puberdade, entre os
quinze e vinte anos, fase em que deve demonstrar responsabilidade
diante das cobranças do meio social, como a escolha profissional,
estruturar as relações com o sexo oposto e a formação da
identidade, necessitando cada vez menos da ajuda intelectual dos
adultos. Buscando a liberdade de expressão e de sentimentos
normalmente os adolescentes buscam grupos de amigos que
tenham os mesmos interesses, os mesmos gostos e desejos, a fim
de uma identificação menos conflitante e mais amigável.



Nessa etapa da vida é comum tentar se afastar da família,
pois essa já não lhes satisfaz em relação aos interesses sociais.
Os pais, não aceitando a busca da liberdade, muitas vezes,
tomam atitudes autoritárias, que os afastam ainda mais do
grupo familiar. Outra atitude errada, normalmente tomada
pelas mães, é o fato de não aceitar o crescimento do filho,
achando que ainda é criança e tratando-o como tal. Essa atitude
também o leva a se afastar, pois nessa idade já não quer mais
ser considerado criança. Numa fase de tantas transformações, é
importante que haja amizade e muito diálogo no convívio
familiar e que os pais tentem amenizar os conflitos vividos,
sendo mais flexíveis e compreensivos.


