
Adolescência
Guila Azevedo

Este roteiro traz oito atividades sobre alguns dos principais temas abordados em Adolescência.
Cada atividade está relacionada ao conteúdo de um capítulo do livro e pode ser realizada na sala
de aula com jovens entre onze e dezoito anos. O objetivo é criar um espaço reflexivo para troca de

informações e de pontos de vista sobre temas ligados ao universo do adolescente.

Roteiro de Trabalho
Es

te
 e

nc
ar

te
 é

 p
ar

te
 i

nt
eg

ra
nt

e 
do

 li
vr

o 
Ad

ol
es

cê
nc

ia
, 

da
 E

di
to

ra
 S

ci
pi

on
e.

 
Nã

o 
po

de
 s

er
 v

en
di

do
 s

ep
ar

ad
am

en
te

.

Roteiro de Trabalho  1

S É R I

1. ADEUS À INFÂNCIA

Tema: puberdade e adolescência

Objetivo: identificar o conhecimento dos alunos sobre
as transformações do corpo na puberdade e
as mudanças de comportamento e estado
emocional na adolescência

Duração: duas horas

Material: 1 bola, 4 folhas de 1,70 m de papel kraft,
canetas hidrocor, papel pautado e lápis

Atividade

a) Peça à classe que forme um círculo e pense nas
mudanças corporais ocorridas na puberdade.
Lance a bola para um aluno, que deve falar em
voz alta uma dessas mudanças e, em seguida,
passar a bola para um colega. E assim por diante,
até que todos tenham falado.

b) Divida a classe em quatro grupos e distribua para
cada equipe uma folha de papel kraft, canetas
hidrocor, uma folha pautada e um lápis.

c) Oriente os grupos a escolher um aluno para dei-
tar sobre a folha de papel kraft, emprestando o
contorno do seu corpo para um desenho.

d) Feito o contorno dos quatro corpos, peça aos gru-
pos 1 e 2 que completem o desenho de suas figu-
ras atribuindo-lhes características femininas, e
aos grupos 3 e 4 que façam o mesmo, desta vez
com características masculinas. É importante que
os desenhos incluam as principais diferenças
entre os dois sexos, sobretudo no que se refere

aos sistemas reprodutores, e que sejam ressalta-
das as alterações da puberdade que ocorrem no
rosto, no tronco e nos membros.

e) Peça aos alunos que criem personagens para os
corpos desenhados, dando-lhes um nome e escre-
vendo um texto para identificação de suas carac-
terísticas psicológicas. Quem é? O que gosta e o
que não gosta de fazer? Tem amigos? Estuda?
Trabalha? Como se relaciona com a família?

f) Os grupos apresentam suas produções. Após
cada apresentação, comente o que os alunos
deixaram de desenhar ou desenharam errado nas
personagens, se for o caso. Se possível, leve
para a sala de aula modelos dos sistemas repro-
dutores feminino e masculino para esclarecer
eventuais dúvidas.

g) Os próprios alunos avaliam a atividade e seus
resultados. O exercício foi proveitoso? Aprenderam
coisas interessantes? Quais foram as principais
dúvidas e dificuldades na execução dos desenhos?
E quanto à criação das personagens?

2. NAMORO OU AMIZADE?

Tema: sexualidade

Objetivo: identificar e ampliar a visão dos partici-
pantes sobre o tema

Duração: uma hora e meia

Material: 6 tesouras, 6 cartolinas, 6 tubos de cola,
revistas e canetas hidrocor
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Atividade

a) Divida a classe em grupos de seis alunos e peça
aos participantes que formem círculos. Cada
membro de cada equipe diz a primeira palavra
que lhe vem à cabeça, ligada ao tema.

b) Registre na lousa as palavras surgidas em cada
roda, identificando as equipes, para que todos
conheçam as palavras pronunciadas.

c) Distribua para cada grupo uma tesoura, um tubo
de cola, uma cartolina, revistas e canetas hidro-
cor. Os componentes devem discutir o que enten-
dem por sexualidade e fazer uma colagem repre-
sentativa do pensamento de sua equipe.

d) Ao término dos trabalhos, cada grupo apresenta
sua produção. Durante as apresentações, comple-
mente as informações e estimule a discussão
entre os participantes.

e) Questões para discussão durante as apresentações: 
• A sexualidade sempre foi percebida como parte

do ser humano? 
• Por que é tão difícil conversar sobre sexualida-

de? O comportamento sexual de todas as pes-
soas é semelhante?

• Todos os povos têm uma cultura semelhante em
relação à sexualidade?

• Quais as funções da sexualidade?
• Qual a influência da sociedade no comporta-

mento sexual?
f) Depois que todos os grupos tiverem se apresen-

tado, os alunos devem registrar em uma folha, em
poucos minutos, tudo o que vier à cabeça sobre
sexualidade. A comparação desse novo registro
com as palavras pronunciadas no início da ativi-
dade (item a) identificará possíveis mudanças de
pontos de vista em relação ao tema.

3. DROGA DE DROGAS

Tema: drogas
Objetivo: possibilitar aos alunos conhecimento sobre

as drogas e as consequências de seu uso
Duração: uma hora e meia
Material: livros, jornais, revistas e consultas na

Internet com diferentes informações sobre
as drogas: tráfico, consequências do seu
uso, programas de combate e prevenção,
testemunhos de dependentes químicos
etc. (Ver sugestões no final deste roteiro.)

Atividade

a) Divida a classe em grupos de quatro ou cinco alunos
e entregue a cada equipe uma publicação ou pes-
quisa diferente, para que analisem seu conteúdo.

b) Proponha aos grupos as seguintes questões e
estipule um prazo de 35 minutos para o trabalho:
• De que trata o texto?
• A quem se destina?
• A que tipo(s) de droga(s) o texto se refere?
• Qual a impressão da equipe sobre o texto?

c) Após esse tempo, abra uma discussão com a clas-
se, em que cada grupo compartilha com os
demais o material analisado.

4. QUE LÍNGUA É ESTA?

Tema: comunicação
Objetivo: estimular a troca de informações e inte-

resses entre os alunos, por meio da criação
de um canal de expressão 

Duração: tempo indeterminado

Atividade

a) Proponha aos alunos a construção de um mural
coletivo na escola, a ser exposto num espaço de
grande circulação. O objetivo é divulgar ativida-
des culturais e esportivas e notícias que a classe
julgue importantes. O mural pode também ser
usado como uma galeria de desenhos e outras
manifestações artísticas.

b) Oriente a organização dessa atividade, discutindo
com a classe como será construído o mural, quais
serão os critérios para exposição, com que frequên-
cia ele será renovado, como será realizada a divul-
gação desse espaço para a comunidade escolar.

5. SOMOS TANTOS E SOMOS UM SÓ

Tema: valores
Objetivo: aprofundar a visão crítica dos alunos sobre

estereótipos e discutir os valores que per-
meiam as relações sociais

Duração: duas horas
Material: revistas, folhas de papel sulfite, tesoura,

cola e fita adesiva
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Atividade

a) Instrua os alunos a recortar das revistas figuras de
pessoas de diferentes idades e classes sociais e
colá-las em folhas de papel sulfite. Seria interes-
sante que entre essas pessoas estivessem um defi-
ciente físico, um religioso, um homem de farda,
um homem tatuado, uma roqueira e outras perso-
nagens que estimulem o imaginário coletivo.

b) Numere e afixe as figuras na lousa. Em seguida,
conte para a turma a seguinte história:

Estas pessoas estão na lista de espera de uma
agência de viagem. Pretendem fazer uma excursão
a uma ilha maravilhosa, onde há uma porção de
atividades de lazer. Suponham que vocês também
vão fazer essa viagem, mas não podem ir sozinhos.
Terão de escolher, dentre essas pessoas, três acom-
panhantes e descartar outros três.

c) Peça aos alunos que, individualmente, escolham e
registrem, numa folha de papel, suas três esco-
lhas e seus três descartes.

d) Divida a classe em grupos de quatro ou cinco alu-
nos. Cada equipe deve chegar a um consenso e
justificar por escrito suas escolhas e descartes.

e) Solicite a cada grupo que exponha as razões de
suas escolhas e descartes, promovendo uma dis-
cussão em classe. É importante deixar que os alu-
nos se manifestem livremente.

f) Intervenha na discussão, apontando valores e
preconceitos expressos nas escolhas e descartes
dos alunos. Comente a relação preconceito-ima-
gem e mostre à classe que, em última instância,
qualquer escolha ou descarte envolve preconcei-
to e discriminação, já que os alunos não conhe-
cem as pessoas, e suas razões são baseadas em
ideias preconcebidas.

g) Amplie o debate, promovendo um bate-papo
sobre valores sociais e culturais, e estimule os
alunos a expor situações em que já foram vítimas
de preconceito ou casos em que admitem terem
tido uma atitude preconceituosa.

6. ESCOLA E ESCOLHA

Tema: responsabilidade
Objetivo: propiciar uma reflexão sobre a responsabi-

lidade de tomar decisões e a dificuldade
de avaliar comportamentos

Duração: uma hora e meia
Material: lápis e papel

Atividade

a) Conte a seguinte história para a classe:
Um menino ganha 10 reais de seu pai e pede a ele
que o leve à cidade mais próxima (separada da sua
por um rio) para comprar o ingresso de um show.
Chegando lá, há uma fila imensa na bilheteria, e o
pai diz que precisa trabalhar e não poderá esperar
o filho comprar o ingresso. O menino deve voltar
sozinho para casa. Ele compra o ingresso, que
custa 10 reais, e percebe que ficou sem dinheiro.
Tenta então ir a pé, atravessando a ponte que liga
as duas cidades. Na ponte está um louco que o
ameaça e o impede de fazer a travessia. O menino
resolve pedir auxílio a um barqueiro, mas este se
nega a transportá-lo de graça. O menino se recor-
da de que tem uma amiga e um amigo na cidade.
Procura primeiro a amiga, que lhe dá uma lição de
moral, chama-o de irresponsável por não ter previs-
to o contratempo e decide não ajudá-lo. O amigo
propõe que o menino lhe venda seu ingresso,
obtendo assim o dinheiro para a travessia. O meni-
no se recusa e finalmente decide atravessar a
ponte. O louco o joga de lá de cima, e ele é inter-
nado no hospital em estado grave.

b) Peça aos alunos que, individualmente, ordenem
os seis personagens da história (em negrito no
texto), de acordo com a responsabilidade de cada
um pelo que ocorreu com o menino. O primeiro da
lista será o principal responsável, e o sexto, o
menos responsável.

c) Divida a classe em pequenos grupos, para que
discutam e comparem suas ideias.

d) Promova um debate para que as equipes expres-
sem suas opiniões. Há muitas coisas a serem dis-
cutidas nesta atividade: a diferença entre culpa e
responsabilidade, o julgamento de valores, a
intencionalidade da ação e sua consequência. O
importante é que os alunos reflitam sobre a difi-
culdade de avaliar comportamentos e analisem a
situação de diferentes pontos de vista.

e) Pergunte aos alunos se eles já se viram obrigados
a tomar uma decisão sem o apoio de pais ou ami-
gos. Como eles se sentiram? Até que ponto uma
escolha deve ser aceita por todos? Como é assu-
mir uma opção sozinho? É possível entender a
opinião dos outros sem precisar aceitá-la?
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7. VIOLÊNCIA, A NOVA ORDEM MUNDIAL?

Tema: violência
Objetivo: sensibilizar os alunos para as implica-

ções da violência que, muitas vezes, aca-
bam sendo banalizadas e toleradas no
cotidiano

Duração: uma hora e meia
Material: papel, lápis de cor, hidrocor e fita adesiva

Atividade

a) Defina com a classe a palavra “violência”.

b) Solicite aos alunos que pensem numa situação em
que presenciaram ou foram vítimas de algum tipo
de violência (em casa, na escola, na rua etc.).

c) Peça-lhes que respondam as seguintes perguntas:
• Como eu me senti na hora?
• O que eu tive vontade de fazer?
• Como eu reagi?
• Há algo que eu deveria ter feito e não fiz?

d) Oriente os alunos a desenhar a experiência vivi-
da. Não é preciso retratar a cena. Basta fazer uma
ilustração representativa do que sentiram.

e) Afixe os desenhos na lousa, para que todos pos-
sam vê-los, e registre com os alunos as sensações
transmitidas pelos desenhos.

f) Proponha uma discussão sobre a importância de
combater a violência.

8. POLÍTICA É COISA DE GENTE GRANDE?

Tema: direitos e deveres
Objetivo: ampliar a compreensão dos alunos sobre a

relação entre direitos e deveres na escola
e na sociedade

Duração: uma hora e meia

Atividade

a) Faça com a classe uma lista dos deveres dos alu-
nos junto à escola.

b) Proponha uma discussão sobre as seguintes questões:
• Por que existem deveres?
• Para que servem?
• O que eles garantem?
• Como seria uma escola sem regras?

c) Peça à classe que reflita sobre a razão de as esco-
las terem diferentes regras e exigirem diferentes
obrigações por parte dos alunos e promova uma
discussão a respeito.

d) Amplie o debate, fazendo as seguintes perguntas:
• Por que nem todas as famílias se comportam da

mesma forma?
• Por que nem todos os seus membros têm os

mesmos direitos e deveres?
• Como vocês relacionam os direitos e deveres

com os valores e princípios da família, da esco-
la e da sociedade?

• Vocês acham que a imposição de uma regra
muitas vezes garante um direito?

• É possível obedecer a uma regra sem entender
os valores e princípios que ela sustenta?

• Quais são os deveres do adolescente com a
sociedade?

• Quais são os direitos que a sociedade garante
aos adolescentes?

e) Se julgar oportuno, faça na sala de aula uma 
leitura crítica do Estatuto da Criança e do
Adolescente.

SUGESTÕES DE LEITURA E CONSULTA

LIVROS

LEITE, Marcos da Costa; ANDRADE, Arthur Guerra de.
Cocaína e crack: dos fundamentos ao tratamento.
Porto Alegre: Artmed, 1999.

SILVA, Myltainho Severiano da. Se liga!: o livro das
drogas. São Paulo: Record, 1997.

SITES DE AJUDA NA INTERNET

GREA – Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool
e Drogas. Disponível em: <www.grea.org.br>.
Grupo considerado hoje como Centro de Excelência
para Tratamento e Prevenção de Drogas, pela
Secretaria Nacional de Política sobre Drogas – SENAD.
Contém informações sobre serviços e eventos presta-
dos pela instituição, além dos telefones de suas uni-
dades em todo o Brasil.
NA – Narcóticos Anônimos. Disponível em:
<www.na.org.br>.
Equipe formada por psiquiatras, psicólogos e outros
profissionais da saúde, que desenvolve trabalhos nas
áreas de pesquisa, ensino, assistência e prevenção
contra álcool, tabaco e outras drogas.


