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TOMADA DE DECISÃO CONSCIENTE NA ADOLESCÊNCIA E 

JUVENTUDE

INTRODUÇÃO

Este trabalho é resultado da união de Projetos de Intervenção Pedagógica aplicados no Estágio Supervisionado III

– Ensino Médio, realizado no 7º Período do curso de Pedagogia, os quais visavam conduzir o aluno desse nível de

ensino a refletir sobre suas decisões futuras. Da junção desses projetos resultou-se o tema: “Tomada de decisão

consciente na adolescência e juventude”, uma vez que os resultados futuros são frutos de escolhas feitas no

presente.

CONCLUSÃO

TOMADA DE DECISÃO CONSCIENTE

Fonte:http://eadplus.com.br/produto/processos-de-

tomada-de-decisao/

A partir da junção desses projetos podemos concluir

que o momento da tomada de decisão é uma fase

fundamental para a vida do indivíduo, pois é através

destas escolhas conscientes que se trilha o caminho

do futuro. Desta maneira, o tema proposto foi de

grande importância para o público alvo, uma vez que

estimulou a reflexão consciente para a busca de mais

informações sobre suas escolhas.
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Podemos dar conselhos, sugestões e instruir a

tomada de decisões, no entanto a escolha é sempre

individual. Alguns jovens e até mesmo adultos, tem

tido como lema de vida a música do Zeca Pagodinho,

“Deixa a vida me levar, vida leva eu”, no entanto nem

sempre a vida oferece as melhores oportunidades ou

leva pelo melhor caminho. Nesse sentido muitas

situações conduzem os indivíduos a fazerem opções

conscientes sobre o caminho que deverão seguir.

Muitas pessoas deixam-se levar pela maioria e

esquecem de olhar para dentro de si, o que leva a

frustação e a decepção pela escolha feita, pois é

importante perceber que a sociedade tem influência

na formação do homem, porém o indivíduo é o grande

responsável pela sociedade no qual está inserido, e as

decisões do presente serão reflexo para as gerações

futuras.

No momento da tomada de decisão é importante que

algumas etapas sejam seguidas. Primeiramente,

pensar sobre o que precisa ser decidido e determinar

quais os critérios a serem utilizados para o seu

propósito, segundo reunir informações que auxiliarão

na tomada de decisão. E por fim, analisar essas

informações de forma consciente, levantando os

pontos positivos e negativos dessa ação.

É claro, que nem todas as decisões terão resultados

positivos. Em muitos momentos não se terá o

resultado esperado. No entanto, deve-se haver

flexibilidade para compreender esse resultado e

buscar novas possibilidades.

Figura 1: Qual a escolha certa?


