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O que se passa na cabeça de um jovem em plena metamorfose, 
o que o faz sofrer quando tem algum distúrbio e como reconfor-
tá-lo? Com longa experiência como psicanalista de jovens em 
dificuldade, Nasio traça nesse livro um perfil objetivo da adoles-
cência. 

Escrito para pais e profissionais que lidam com jovens entre onze 
e dezoito anos, Como agir com um adolescente difícil? explica por 
que o adolescente é comumente irritadiço e conflituado e forne-
ce recomendações precisas sobre como chegar até ele.

Se a angústia e a revolta do adolescente – menino ou menina 
– não afetam de modo drástico seu rendimento escolar nem o 
convívio em família, ele vive tão somente o que o autor chama 
de “neurose saudável de crescimento” – uma fase necessária mas 
passageira, ainda que difícil.

No entanto, se o sofrimento se torna intenso, podem surgir os 
comportamentos de risco: desinteresse escolar, isolamento, 
“escapadas”, bebedeiras, uso de drogas, fixação em pornogra-
fia, distúrbios alimentares, ciberdependência, atos de violência, 
vandalismo e até mesmo tentativas de suicídio.

Com uma linguagem bastante  acessível, Nasio propõe uma nova 
explicação sobre a vida interior do jovem, sugerindo aos pais um 
conjunto de conselhos práticos sobre a melhor maneira de agir 
no cotidiano com o adolescente difícil;  e propondo aos profis-
sionais uma série de recomendações igualmente práticas sobre 
como agir adequadamente nas emergências com um jovem em 
estado de crise aguda.

J.-D. NASIO, psicanalista e psiquiatra, lecionou por trinta anos 
na Universidade de Paris VII – Sorbonne. Tem mais de vinte livros 
publicados pela Zahar, vários dos quais se tornaram clássicos da 
psicanálise, entre eles: Cinco lições sobre a teoria de Jacques Lacan; 
Lições sobre os 7 conceitos cruciais da psicanálise; O livro da dor e do 
amor; O prazer de ler Freud.
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