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Resumo

--
-

um discurso baseado no senso-

--

-nos de uma escola pública par-
e conhecem em relação aos te-mas mencionados. Para tan-

no ano de 2015 o projeto PAPO RETO no intuito de promover 
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Divinópolis - e-mail: peronmg@hotmail.com
12 Mestre em educação, cultura e sociedade – UEMG – 
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-
-

instrumento para a coleta de da-dos um questionário estrutura-

-
-rio estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA 
-ria correspondente entre 12 e 18 

--de instrumento promotor de mu-danças do comportamento dos -

-
-tando o adolescente envolvido 

PIBID/EDUCAÇÃO FÍSICA EM AÇÃO - PROJETO PAPO-RETO: pesquisa realizada com adolescentes de escola pública envolvida no projeto 
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de comportamento saudável no meio que convive.Palavras-chaves

Introdução
---

de preparação para a vida adul--

-

marca a transição entre a in-

-

-

-

-
--
-odo de consolidação em que o 

---

Adolescência: 
sobre essa fase da vida

-

--são didática que tem como base 
-

por pessoas que nasceram nos 

--vio entre as mesmas propicia um 
---
-

Durante a transição da ado---
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intuito de se adquirir uma inde-

A instabilidade comportamen-

-

-
-rem considerados como causa-dores desta instabilidade com-

-
-
-
-to dos pela mudança na entona-

-ciam antes mesmo do nascimen--

-

--
--ma. Sentimentos de culpa e in-

---
Por meio das mudanças e 

pelas quais passam os adoles-
vulneráveis a riscos advindos da 

--
para os adolescentes iniciarem a --

-
desses riscos. O abuso do álcool --

A curiosidade natural dos ado--

--sente e na busca constante por -

prazer imediato.Na tentativa de manutenção -
---tes podem sucumbir a caminhos 

atitudes social e moralmente 
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-
-ca acirrada se deparam com si--

sentido mais amplo ela pode -ra brusca da harmonia em um -

e/ou ameaçando e aterrorizan-

--tor desencadeador os aspectos 
-

-
--

levando-os a caminhos inconve-nientes e incorretos que trazem 

adolescentes começam suas vidas -

de cobranças do meio que os en-

-

-

Nossas crianças estão assu-

--çando precocemente. Eles preci-sam estar preparados para lidar 
responsável e consciente. Muitos 

--
Procuram esclarecimen-to e acabam recorrendo a cole--

que assumam comportamentos e atitudes não esperadas ainda 
não tenham maturidade para li-

-
transmitir valores nos dias tem 

jovens não se enquadram nos 
mesmas são consideradas cul-padas e incompetentes em sua 

A sociedade cobra dos pais o 

-
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---

--

-

-
tão simples. Se um adolescente 

-

-tável ou de maneira prazerosa. 
---
--

pertencimento ou desinibição -
-
-
-nais que trabalham com adoles-

e incapacidades de lidar com as 

-mites ausentes. A adolescen-
permitir que ele se desenvolva 

-
reconhecendo a problemática 

-tores que desencadeiam o uso 
o mais importante são as emo---

--
vezes como uma ponte que per-mite o estabelecimento de laços 
o pertencimento a um determi-
que buscam novos ideais e no-

-
-nhecem ou não percebem os 

-
-
-tes traz riscos adicionais aos que 

de sua vulnerabilidade. 
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--duzem aumento do risco de aci-
-

entre adolescentes. Estes riscos ocorrem especialmente com usos 

de hepatite e crises convulsivas 

-
-

-

--
-tar atentos ao comportamento --dos estarem desenvolvendo um 

-

-

--cessidades dessa etapa.

quais se entrelaçam processo de 

-
pelo seu ambiente sociocultural 

-ção ou conceituação.
---

corpo muda radicalmente suas --

---

-

de perda de identidade.
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Metodologia
-

o que os alunos de uma esco-

-
--volveu-se no ano de 2015 o -

tornando instrumento para que adolescentes de ambos os se--
--coce está associada com o uso 

Para estruturação do projeto --

-trumento para a coleta de da-dos um questionário estrutura-
--

estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA --
12 e 18 anos de idade. 

---

-culado. A coleta de dados contou a participação de 20 bolsistas do PIBID e de 121 adolescentes vo-

-
-ca parceira do PIBID/Educação -

-

-tionário pelo coordenador do PI-
-

-clarecia as dúvidas e coordenava 
em conjunto e no mesmo tempo. 
de 37 minutos. Os 20 bolsistas 
devidamente posicionados nas -tar a condução do processo. 
no Statistical Package for Social Science for Windows e realizada uma aná-
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196/96 do Conselho Nacional 

-
--to e respeito aos seus valores -

aos autores do projeto a pro-priedade intelectual dos dados -

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para sua adesão 

Resultado e discussão
As análises dos dados apon-

--

do preservativo na ‘ultima rela-
-

Dos adolescentes entrevista--
-

da metade dos adolescentes 

-rimentado bebida pela primeira vez dos 10 aos 14 anos de idade 

anos de idade. Os entrevistados relataram --

--
consideram o ambiente esco--

-blema de relacionamento em 
--sonalidade desses adolescentes.-cola como ambiente de aces-

A educação por meio de proje--rar o adolescente para viver de -
--
-tamente à realidade que o cerca.
-voráveis ao envolvimento dos 
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--to e poder de provocar mudan-ças nos mesmos. Cabe destacar que as atividades lúdicas possi-bilitam uma relação de ensino--
-completude e necessidade de 

dados obtidos a partir da análise serviram como base para a es-truturação do projeto em 2015 que desenvolveu rodas de bate -tando aos envolvidos os resulta-

-

-ração entre meninos e meninas -de perante as dúvidas e o acom-
--

Considerações Finais
participação em atividades sobre -

-colas. Por meio dos dados coleta-

vulnerabilidades sobre os assun-tos abordados o que se recomenda 

Contrapor pensamentos e va-lores de jovens e educadores em 
o trabalho conjunto e a divisão de -

--

educador e bolsista mais prepara-do para trabalhar com os adoles-
um envolvimento da comunidade escolar a esta ação do PIBID Edu--
de se desenvolver no ambiente es-

compartilhamento de responsabili-

-
promotor de mudanças do com-portamento dos adolescentes em 

--
--pacitando o adolescente envolvido 

comportamento saudável no meio que convive. 
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