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RESUMO 

O presente trabalho trata-se da relação existente entre as amizades na 

adolescência e a influencia no uso da maconha, ou seja, como os grupos se 

identificam e como influenciam esse individuo no uso dessa substância.O objetivo 

desse estudo é realizar uma reflexão de quais fatores induzem o adolescente ao 

uso da maconha, seu relacionamento com a família, sociedade e as relações 

interpessoais. 
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ABSTRACT 

The present study deals with relationship between adolescence 

friendships and the influence of marijuana use, that is, how groups indentify 

themselves and how do they influence marijuana use. The purpose of this study is 

to reflect on which factors induce adolescents to use marijuana, their relationship 

with family, the society and interpersonal relationships. 

Keywords: adolescence, marijuana, friendship. 

INTRODUÇÃO 

 Este trabalho tem como propósito refletir sobre como os 

adolescentes são influenciados ao uso da maconha e como ocorre o inicio da 

utilização desta droga nas comunidades em geral. De acordo com os pensadores 

que abordam o tema da adolescência, pode-se dizer que ela é uma fase de 

transição da segunda infância para a fase adulta, e essa transição é bastante 

conturbada, pois ela é acompanhada por um desenvolvimento físico muito 

grande, onde o jovem passa por conflitos, transformações internas e externas, por 



 

 

uma nova qualidade de mente marcada por características na qual a forma de 

pensar se torna mais sistemática, lógica e hipotética. Sendo assim, nesta fase de 

desenvolvimento humano, o sujeito fica mais propenso a procurar novos grupos 

de amizades, pois ocorre uma determinada necessidade de experimentar coisas 

novas, e entre elas, o mundo das drogas, começando com a maconha.  

OBJETIVO 

Proporcionar reflexão ao tema e aos fatores que levam o adolescente 

entrar no mundo das drogas, oportunizar uma melhor compreensão deste 

assunto, tanto para os alunos de psicologia, quanto a comunidade acadêmica 

como um todo, e por fim, esclarecer as influências das amizades nessa fase da 

vida. 

METODOLOGIA 

Para que este estudo pudesse se desenvolver foi preciso fazer uma 

busca por outros artigos relacionados com o tema, com isso, foi utilizado a 

plataforma de dados acadêmicos do Scielo, onde foram digitadas as seguintes 

palavras: "psicologia, maconha e adolescente”. A partir dos resultados, foi 

selecionado quatro artigos que trazem em seus resumos, conteúdos pertinentes a 

nossa temática e ao nosso objetivo, ou seja, que tratasse sobre o relacionamento 

dos adolescentes e a drogadição. Contudo, foi possível encontrar três sentidos 

predominantes nos artigos consultados: desenvolvimento identitário; concepções 

de adolescência e drogadição na adolescência. 

RESULTADO 

Esta pesquisa ainda esta em desenvolvimento e a partir da nossa 

metodologia, nossos resultados estão sendo obtidos através de discussões e 

reflexões dos temas relacionados, como por exemplo, o primeiro artigo consultado 

intitulado “O Processo de Constituição da Identidade na Adolescência (SALES): 

trabalho, classe e gênero", trata sobre o desenvolvimento identitário dos 

adolescentes e foi importante discuti-lo pois nos levou a refletir primeiramente 

como ocorre essa fase e quais são os seus muitos conflitos.  



 

 

No segundo artigo encontrado, "Desmistificando a concepção de 

adolescência" (OZELLA), trata sobre a conceituação do adolescente, a maneira 

como os jovens entendem essa passagem para a idade adulta para que pudesse 

ser entendido o conceito a partir da visão deles. 

Já o terceiro artigo ‘’A Adolescência na perspectiva da psicologia social 

crítica’’ (BERNI), refere-se a busca de uma nova concepção à adolescência, em 

sintonia com os pressupostos ontológicos e epistemológicos da Psicologia social, 

pensando a adolescência como um processo de transformação. 

Após a reflexão sobre a adolescência e sua constituição, podemos 

agora avaliar a relação adolescente-maconha, enquanto quarto sentido 

encontrado nos artigos consultados. Para tanto, foi feita uma pesquisa no Scielo 

com as palavras "adolescente e maconha" e foi encontrado no artigo 

"Vulnerabilidade na Adolescência: a experiência e expressão do adolescente" 

(JESUS; LIMA; MARTINS; MATOS e SOUZA), sendo um estudo quantitativo a 

respeito das situações de vulnerabilidade vividas pelo adolescente em relação ao 

contexto familiar, falta dos pais e como a relação com eles ocorre.  

 

CONCLUSÃO PARCIAL 

Diante desta pesquisa foi possível observar a importância de outros 

indivíduos na constituição da identidade do adolescente, sejam amigos, familiares 

ou até mesmo a sociedade, pois qualquer um destes podem influenciá-los seja 

positivamente ou negativamente. Desta forma pode-se observar o quanto a 

qualidade dessas relações são importantes na conduta deste indivíduo em 

desenvolvimento. 
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