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Artigo Original

APRENDIZAGEM DE PROFESSORAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM OFICINAS
EDUCATIVAS NA SAÚDE DO ADOLESCENTE

LEARNING OFFUNDAMENTAL EDUG'ATION TEACHERS IN EDUG'ATIONAL WORKSHOPS ON
ADOLESCENTS' HEALTH

EL APRENDIZAJE DE PROFESORAS DE LA ENSEÑANZA BÁSICA EN TALLERES EDUCATIVOS
EN LA S'ALUD DELADOLESCENTE

ltamara da Cesta Sousa 1, Maria de Fátima Antcro Scusa Machado-

Esta pesquisa buscou verificar o processo de aprendízagem de prcfesscras, a partir de oficinas educativas no que se refere a
prcmocác da saúde dos adolescentes. Trata-se de um estudc qualitatívc, realizado ccm cite professoras do ensínc fundamental no
ano de 2009. Usou-se um formulár¡o para ccletar os dados referentes ac conhecrmento adquirido pelas professcras nas oficinas
educativas e o Discurso do Sujeitc Ccletivc para analisá-los. Evídencicu-se a ccmpreensác de saúde como requisito para qualidade
de vida e a educacác cm saúde como ferramenta para ccnscientízar e transformar. Sobre as drogas, as proíesscras ampliaram o
conhecimento sobre suas consequéncias, e sobre as transformacóes bíopsfcossociais dos adolescentes, apresentaram satísfatórío
entendímentc sobre as principais mudancas ocorrtdas nesta fase. Acredita-se que o processo educativo desenvclvído fo¡ importante
para futuras prátícas dos prcfcssores junto aos escolares.
Descrttores. Prcmocác da Saúde: Educacác em Saúde: Aprendízagem: Docentes; Saúde do Adolescente.

Thls research aímed to assess the learníng process of teachers. based on educational workshcps concerning health promotion for
adolescents. Thís ís a descrtptíve-qualitatíve study carrted out wíth eight fundamental educatícn teachers in 2009. A questionnaire
was used to collect data regarding the knowledge acquired by teachers in educatíonal wcrkshops and the Collectíve Subject Speech
was used to analyze it. Health understandlng was evidenced as a requirement for quality of lífe ami health educatíon as tool to
awarencss and transformation. Teachers enlarged their kncwledge en drugs and their ccnsequences: and ccncernfng adclescents'
bicpsychcsocial changos they presented satísfactcry understanding en the maín changes that happened in such phase. We belíeve
that the educatíonal process developed was sígníflcant for the construction of future practíces of teachers wíth the students.
Descrlpturs: Health Promotion: Health Education: Learning: Faculty: Adolescent Health.

El objetivo de la investigación fue verificar el proceso del aprendizaje de profesoras a través de talleres educativos en lo que se
reñre a la promoción de la salud de los adolescentes. Se trata de un estudio cualitativo, con ocho profesoras de la enseñanza
básica, durante el afio de 2009. Se utilizó una encuesta para recclecctar los datos en relación al conocimiento aprehendido por las
profesoras en los talleres educativos y el Discurso del Sujeto Colectivo para el análisis. Se verificó la comprensión de salud como
base para la cualidad de vida y educación en salud como herramienta para la tomada de conciencia y el cambio. Acerca de las drogas,
las profesoras ampliaron el conocimiento sobre sus consecuencias y los cambios bícpsíccsocíales de los adolescentes, presentaron
satisfactoria comprensión sobre las principales transformaciones ocurridas. Se cree que el proceso educativo desarrollado fue
significativo para futuras prátícas junto a los escolares.
Descriptores: Promoción da Salud; Educación en Salud; Aprendizaje; Docentes; Salud del Adolescente.
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INTRODU~ÁO

A prornocáo da saúde, urna das estratégias de 0[

ganízacáo da gestáo e das práticas cm saúde, nao deve

ser compreendida apenas como um conjunto de proce

dímentos que inforrnam e capacítam individuos e orga

nízacces. OH que buscam controlar determinantes das

ccndicóes de saúde cm grupos populacionais específicos.

Sua maior importáncia reside na diversidade de acoes

possíveis para preservar e aumentar o potencial indi

vidual e social de eleicáo entre diversas formas de vida

mais saudévcisf'J.

Educacáo cm saúde, vista como estrategia ine

gável para a prornocáo da saúdc, tem sido reconhecida

como fatal' imprescindível para a melhoria da qualidade

de vida, já que as práticas de saúde, adequadas OH nao,

decorrem de experiencias contínuas de ensino-aprendi

zagem e influenciam as decisóes ao longo da existencia

dos indivíduos, podendo assim contribuir para diminuir,

mantel' ou elevar o nível de saúde(2J.

Ademais, a educacáo em saúde para a prornocáo

em saúde pode ser desenvolvida em qualquer local, sen

do geralmente desenvolvida em escalas, ambiente facili

tador de apreensáo de atitudes e habilidades que podem

ser articuladas as experiencias vivenciadas no cotidiano

dos indíviduosí-", no sentido de potencíalizar acócs con

dizentes á saúde, estimuiando os díscentes e docentes a

partíciparem do processo saúde-doenca de forma eficaz.

Porém, quando se refere ao ambiente escolar como

meio favoráve1 para a educacáo em saúde, questíona-se

sobre os principais atuantes nesse processo, a importan

cia de quem trabalha diariamente e diretarnente com os

dísccntesl-U.

Pesquisas científicas apontarn as príncipais difi

culdades para a realizacáo de atívidades de educacáo ern

saúde na escola: falta de materiaís e recursos financeiros:

ausencia de auxílio e incentivo dos paisjfamiliaresjpro

lessores, sendo destacada, príncipalmente. a carencia de

capacítacáo dos professores para execucáo de atividades

junto aos alunos, E, quanto a manutcncáo do processo

educativo, apresentam-se as dificuldades ern abordar o

tema, devido ao conhecímento incipiente ou ao despre

paro por parte dos profissionais(4).

Neste sentido, se fazem necessárias vivencias jun

to aos professores do ensino fundamenta.! de modo a

contribuir nos processos educativos que envolvem temas

como, drogas e transfonna<;:oes biopsicossociais dos ado-
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lescentes. Taís temáticas apresentam considerável reper

cussáo na promocao da saúde dos adolescentes, podendo

o professor, como agente social, viabilizar este processo

na sala de aula ao estimular a construcáo de conhccimen

tos e estilos de vida saudável.

Logo, compreende-se que o incentivo para um

estilo de vida saudável em prol do ser saudáve! deve vír

através de instrumentos socíaís, tais como oficinas edu

cativas, ou seja, através de práticas socíais demandadas

por redes de colaboracáo solidária. É preciso que todos

os profissionais, empresas e organízacces governamen

tais ou náo-governamentais estejam enfronhados nesta

tarefa(4].

Assim, acredita-se que o incentivo ao professor,

profissional da educacáo, a desenvolver habilidades para

realizar processos educativos voltados para temáticas que

envolvam o contexto dos adolescentes, contribuirá para a

prornocáo da saúde dos escolares, e, consequenremente,

para efetívacáo da prornocáo da saúde dos adolescentes.

Pesquisa desenvolvida numa escola municipal do

Crato, Ceára, na qual busco u-se analisar a educacáo em

saúde realizada sob a ática dos professores, foi evidencia

do o processo educativo e identificado mudancas em alu

nos advindos desta prática, Entretanto, percebeu-se que

professores ainda se sentiam despreparados para man

ter o processo educativo, sendo necessário otímizá-Io por

meio de capacitacóes junto aos professores da escola(4J.

Partindo das evidencias observadas no estudo an

terior, foram desenvolvidas oficinas junto as professoras

com temáticas referentes ao adolescente. Assim den-se

o recorte deste artigo, o qual buscou verificar o preces

so de aprendizagem de professoras, a partir de oficinas

educativas no que se rcferc a prornocáo da saúde do

adolescente.

Entende-sc que estrategias como estas podem

oportunizar a aprendizagern e solucionar problemas e,

ainda, favorecer a concretízacáo da promocáo da saúde

de escolares, contribuindo para o debate sobre o tema

e para reflexóes e acóes estratégicas que conduzam as

professoras a efetivarem a cducacáo em saúde com os

escolares.

MÉTODOS

Trata-se de um est.udo com abordagem qualitativa,

realizado em 2009, norteado pela pesquisa-a<;:ao, centrado

em oficinas interativas e educativas capazes de promover
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a saúde e a cidadania. Adotou-se a pesquísa-acáo, já que

este tipo de estudo articula a relacáo entre teoría e prátíca

no processo de construcáo do conhecimento coletivo(5).

O contexto dcsta pesquisa foi urna escola da rede

pública, de ensino fundamental, do municipio do Crato,

Ceará, Brasil. Esta escala é campo de prática de discentes

de graduacáo de enfermagem para a realizacáo de práti

cas educativas.

As informantes do estudo forarn oito professoras

que lecionam o ensíno fundamental e que participaram

das oficinas realizadas na escola. A escola conta com 18

professores, todos convidados a partícíparem da oficina

educativa, no entanto somente oíto aceítaram participar

e se incluiram naturalmente na pesquisa.

As oficinas foram construídas a partir da realizacáo

de um grupo focal. O objetivo do grupo era fomentar as

necessidades de aprendizagem das professoras para em

seguida realizar um planejarnento fundamentado na escu

ta realizada. Estas foram realizadas na escala, conforme a

disponíbilidade das participantes, totalizando seis encon

tros. Utilizou-se como recurso metodológico momentos

expositívos, cartazes, cordéis e folders para abordagem

das temáticas, que foram: higiene corporal e sua importán

cia para saúde; comprcensáo sobre saúde e educacáo em

saúde; puberdade e adolescencia; e drogas, temas est.es es

colhidos de acordo com as necessidades das professoras,

Utilizou-se como instrumento de coleta de dados

um forrnulárío, o qual continha questíonamentos refe

rentes aos temas abordados nas oficinas. Este foi aplica

do individualmente antes e após cada oficina,

Na análise dos dados, foi empregada a técnica de

análise do Discurso do Sujeito Coletivo (OSe), a qual é

baseada nos pressupostos da Teoría das Rcprcsentacóes

Sociais e articula urna série de operacóes sobre depoi

mentos coletados ern pesquisas empíricas por meío de

questñes abertasl''l.

Conforme a Resolucáo 196/96 que regulamenta

pesquisa com seres humanos, o estudo recebeu auto

rizacáo do Comité de Ética em Pesquisa, sob o parecer

n020090359, e foi financiado pelo Conselho Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.

O material advindo das respostas dos sujeitos foi

agrupado para elaboracáo das ideias centrais (lC): I. co

nhecimento das docentes acerca de saúde: 11. educacáo

em saúde sob a ótica das docentes; lll. conhecimento

acerca das drogas; IV conhecimento sobre as princípais

transformacóes bíopsícossociaís dos adolescentes) e dis

cursos coletivos, obtidos antes e após as oficinas, totali

zando assim oíto (08) ICs e seus respectivas OSCs, De

senvolveu-se a análise das idéias centrais sínteses e dos

discursos do sujeíto coletivo na busca da comprecnsáo

dos conhecimentos das professoras antes e após a reali

zacáo das oficinas.

Caracterizacáo dos sujeítos

Como já referido anteriormente, neste estudo as

informantes da pesquisa foram oito professoras, do ensí

no fundamental, de urna escola pública previamente sele

cionada, A idade das oito profissionais variou de 35 a 50

anos, seudo todas do sexo femínino. Quanto a formacao

prcfissional, duas tinharn magistério, seis nivel superior

completo, e destas, duas eram pós-graduadas,

Em relacáo as informacóes concernentes a disci

plina que as entrevistadas do estudo ministravam duran

te seu exercício profissional na escola, verificou-se que

cinco profcssoras rcfcríram todas as disciplinas ern urna

determinada série, urna somente Matemática e duas en

sínavam tres, urna Portugués, Hístóría e Geografía e a ou

tra História, Geografía e Ciencias.

Relativamente ao tempo de Iormacáo, percebeu-se

a vanacáo entre sete e vinte e seis anos. Frisa-se que tres

das entrevistadas náo declararam este dado. Quando in

terrogadas sobre o tempo de trabalho na cscola, obteve

-se a variacáo de deis meses a nove anos.

Quanto ao número de turnos de trabalho, todas

trabalhavam nos dois turnos, manhá e tarde. E, por fim,

acerca da faixa etária dos alunos inseridos no contexto

do estudo variou entre oíto a dezesseís anos, o que repre

senta urna faixa etária extremamente important.e para o

descnvolvimento de práticas educativas.

RESULTADOS E D1SCUSSÁO

IC/DSC- Conhecímento acerca de saúde

Saúde pro mim é o completo bem-estar obtido pelo equili

brio corporal (fÍsico), mental e emocional, é cuidar do corpo e do

Descreve-se, primeíramente, a caracterizacáo das ambiente ende se vive e se precaver de certas doencas (antes da

professoras incluidas no estudo e, em seguida, os dernais oficina). Eu ocho que smlde éter qualidüde de vida o suficiente

dados referentes a pesquisa. para manter o bem estar corporal, mental, social e económico, é
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ter as conaicoesfavoráveis de vida, taís cama: moradía, educadío,

trabülho. acessa ao traer: água. comida. díversáo, exames ofereci

dos pelos programas do oovemo e sexo [depois da oficina).

No OSC anterior a realizacáo da oficina, de urna

forma geral, saúde é entendida como o completo bem

-estar obtido pelo equilibrio físico, mental e emocional,

pelo cuidado com o corpo e o ambiente a ñm de se pre

venir doencas, [á no OSC posterior á realizacáo da ofici

na, observa-se a introducáo da expressáo "ter qualidade

de vida", e explanacáo sobre a manutencáo do be m-estar

corporal, mental, social e económico e as condicóes favo

rávcis de vida, como: moradia, educacáo, trabalho, acesso

ao Iazer, água, comida, diversáo e exames oferecidos pe

los programas do governo.

A concepcáo de saúde relatada antes das oficinas

educativas, semelhante adefinicáo de saúde da Organiza

cáo Mundial da Saúde - OMS"sítuacáo de perfeito bem

-estar físico, mental e social" merece reflexáo, pois a am

plitude do conceíto da OMS acarreten críticas, algumas

de natureza técnica Ca saúde seria algo ideal, inatíngível:

a definícáo nao pode ser usada como objetivo pelos ser

vicos de saúde], outras de natureza política, libertária: o

conceíto permitíria abusos por parte do Estado, que in

terviria na vida dos cídadáos, sob o pretexto de promover

a saúdeí/!

Em relacáo ao cuidado com o corpo e com o am

biente a fim de se prevenir dccncas, notou-sc antes das

oficinas, que saúde nao foi entendida como fenómeno

puramente biológico, ao ser introduzido a contríbuícáo

ambiental para tal e a prevencáo, contudo nao foram des

tacados os aspectos socioeconórnicos. Este também urna

condicáo para saúde que foi citada no OSC após a oficina

ao serern mencionadas as condicóes favoráveis, inferín

do, assim, que a insercáo do conceito de saúde nas ofi

cinas educativas pode ter favorecido essa res posta. Com

isso, ressalta-se que nao se deve maís considerar a saúde

de forma isolada das condicóes que cercam o índívíduo e

a coletividade, e sim, considerar o modo como o homem

se relaciona com o seu meio social e ambiental(8].

Emergiu taInbén1 após as oficinas o novo conceito

de saúde, que considerou seus determinantes e condi

cionantes (aHmentas:ao, moradia, saneamento, meio am

biente, renda, trabalho, educa<;::ao, transporte ete.)' além

de serem destacadas outras questoes importantes, cmno

o acesso ao lazel~ a água, aos exames oferecidos pelos

programas do governo e sexo.

Sousa lC, Machado MFAS

Sernelhante a este, saúde também é definida como

o produto das condicóes de vida, tais como: trabalho, ali

mentacáo, emprego, habitacáo, educacáo, renda, meio

ambiente, transporte, emprego, Iazer, accsso e posse da

terra e acesso aos servicos de saúdcí'", conceito condi

zente com o discurso das informantes após o processo

educativo.

Nesse contexto, nota-se que o conhecimento das

informantes sobre saúde já pressupñe a necessidade de

políticas económicas e socíaís que melhorern as condí

coes de vida da populacño, ressaltando-se que os planos

e programas do Estado devern assegurar ao individuo e

acoletividade tudo aquilo que possa ser considerado es

sencial para a satísfacáo da saúde Iisica, mental, psicoló

gica, moral e social, como: morar bem, ter salário digno,

ter mais lazer, boa educacáo, alimentacáo suficiente, se

guranca, previdéncia. et.cJ8].

Com o exposto, observa-se que reahzacáo das ofi

cinas subsidiou a ampliacáo do conceíto de saúde, an

tes visto como prevencáo de doencas, e posteriormente

como busca pela qualidade de vida, ressaltando-se tam

bém que saúde deve ser entendida cm sentido mais am

plo, como componente da qualidade de vida.

Dessa forma, cornprcende-se que o proccsso

educativo no geral foi a base potencializadora para a

compreensáo das informantes sobre a saúde como um

requisito para a qualidade de vida e que os condicionan

tes da saúde fazem parte desse conceíto, Adernais, sen

do a saúde o maior recurso para desenvolvimento social

económico, pessoal, assím como urna dimensáo da qua

lidade de vida e a educacáo em saúde um processo re

presentado por toda e qualquer influéncia sofrida pelo

individuo, capaz de modífícar-Ihc o ccmportamentof-'",

foi importante serem desenvolvidas oficinas educativas,

pois estas rcpresentaram um instrumento social eficaz

para construcáo de saberes a serern incorporadas a re

alidade da escola.

le¡DSe - Educacáo em saúde

Educa~:ao em saúde pra mim é canhecer e entender o

carpo, a mente e suas mudanr;:as, é entender os assuntos e saber

transmitir, é orientar o discente para ele buscar o seu bem-estar,

aproveitando o máximo dos seus conhecimentos para manter

-se saudável, é um meio económico (antes da oficina). Eu acho

que educar;:ao em saúde éter canhecimentos sobre cama obter

saúde e os transmitir para os alwlOs, buscando conscientizá-los

e transformá-Ios através do processo de aprendizagem na escola,

Rev Rene) Fortaleza, 2011 outjdez; 12(4):716-23. 719
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é uma estratéqia para aíudar a trabalhar a sa1Íde na educadío,

para facilitar as pessoas. as ctitudes boas para a saúde (depots

da oficina).

Corn base no exposto, observa-se no Dse ante

rior a oficina que a educacáo em saúdc parece aínda nao

ser bem compreendida pelas informantes, pois quan

do smalízam que educacáo em saúde é saber conhecer

e transmitir informacóes sobre o corpo, a mente e suas

mudancas para que os alunos busquem se manterem

saudáveis, estáo enfatizando o conhecimento acumulado

pela educacáo vista no modelo tradicional, a transmissáo

em detrimento do diálogo entre os sujeitos e a postura

individualista de que cada urn é responsável por sua saú

de, alérn de vísualízarern a educacáo em saúde como um

processo económico, fato este que nao se aplica ao con

ceito do termo.

O modelo tradicional da educacáo em saúde con

sidera as informacóes verticalizadas que dítam compor

tarnentos a serem adorados para a manutencáo da saúde,

já o modelo atual (ou radical) para educacáo cm saúde

refere o diálogo como elemento essencíal nesse processo,

cujo objetivo é transformar saberes existentes, desenvol

vendo nos sujeitcs a autonomía e a responsabilidade pelo

seu cuidado através da compreensáo da sua situacáo de

saúde e nao soment.e informar para saúde(llJ.

Porém, em relacáo a transmissáo de conteúdos

referida no ose, é preciso destacar que o processo de

ensinar náo é mais visto como o ato de transferencia de

ccnliecimentos, e sim, de criacáo de possibilidades para a

sua própna prcducáo ou constru~ao(l2J.

Após trabalhado o conceito de educacáo em saúde

nas oficinas, as informantes sinalizaram que a educacáo

em saúde caracterízava-se pelo adquirir de conhecimeu

tos para se ter saúde, e nao semente pelo rcpasse de in

formacoes, o que vai de encontró á atual compreensáo de

educacáo em saúde, que é conscíentízar/transformal~ e

nao transmitir.

A conscientizacáo na educacáo em saúde é um

processo que faz uso da comunícacáo para proporcionar

as pessoas habilidades e conheciment.os e para urna atu

a~ao consciente e realiza~ao de escolhas críticas sobre a

saúde(13J.

Além disso, após as oficinas, visualizam-se expres

saes con1O "estratégia" e "facilitar para as pessoas at.itu

des boas para a saúde", evidenciando que as professoras

já associam a educa~ao em saúde a promo~ao da saúde.
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Comparando os ose construídos antes e após as

oficinas, concluí-se que as partícipantes ampliaram o

olhar acerca desta prática o que pode significar urn as

pecto positivo para sua acáo junto aos escolares.

IC/DSC - Conhcclmento acerca das drogas

Eu entendo que drogas sao substáncías ruíns presente em

quase todos os tipos de alimentos e bebidas, mas as droga pro

priamente díta, ou que prejudica diretumente, sao as que podem

qerar problemas na sociedade, na família e no mundo ao preju

dícur a vida do ser humano, podendo causar danos ao organis

mo, viciar, agredir, promover isolamento e até a morte. Conneco

o álcool, a maconha e remédios [antes da oficina). Bu acno que

drogas é cuulouer substáncía que nao seja alimento, capaz de

agredir e alterar o funcíonomento normal do carpo e da mente

do usuário, sao substancias ruins por fazerem mal a saúde, ca

pazes de causar dependencia e qerar problemas, como overdose,

coma, ulteracóes mentaís e até a morte. Huconheco ofumo, a ma

conhu, tranquilizante, áIcool, cola, L5D, crack e cocaína (depois

da oficina).

A priori, droga foi definida como sendo substán

cías ruins que estavarn presentes em quase todos os ti

pos de alimentos e bebidas. Foí também exposto através

do Dse inicial que, as drogas propriamente ditas, erarn

aquelas que prejudicavam díretamente e podiam causar

problemas na sociedade, na familia e no mundo ao preju

dicar a vida do ser humano e lhes causar danos ao viciar;

agredir, promover ísolamento e até a morte,

Posteriormente, droga Ioi entendida como qual

quer substancia que nao fosse alimento e fosse capaz de

agredir e alterar o Iuncionamento normal do corpo e da

mente da pessoa, que eram substancias ruins por fazercm

mal a saúde, capazes de causar dependencia e problemas.

A literatura ressalta que droga pode ser definida

como: "qualquer substancia que nao seja alimento e que

afete o funcionamenro do corpo e da menteJl(l4:8J, defi

nícáo esta scmelhante a das informantes, no ose após

as oficinas, fato possibilitado mediante a abordagem da

concepcáo de drogas durante as oficinas.

Após abordagem nas oficinas acerca das drogas

e o que elas causam, as professoras expressaram, no

segundo discurso, um maior número de seus efeitos Oil

problemas gerados pela ingestao ou inala~ao destas, tais

como: dependencia, overdose, coma e as altera~aes men

tais, consequencias estas que nao apareceram no ose an

terior a oficina. Nesse sentido, é plausível que o conteúdo



abordado nas oficinas despertou urna maior cornpreen

sao das consequéncias negativas do uso das drogas.

No que tange ao conhecimento das drogas, con

forme o DSC anterior as oficinas, as docentes rclataram

conhecer o álcool, a maconha e os rernédios, Após as ofi

cinas, as mesmas continuaram a mencionar essas drogas,

mas sínalízaram tarnbérn conhecer o fumo, tranquilizan

tes, cola, LSD, crack e cocaína, fato que pode vislnmbar que

a metodología empregada colaborou com a ampliacáo do

conhecimento das professoras sobre os tipos de drogas.

O álcool foi urna droga citada pelas professoras

antes e após o processo educativo, possivelmente pela

presenca deste na realidade escolar, o que pode ser ím

portante para otímizar o trabalho educativo com os

profíssionais que lidam com adolescentes para uma ava

hacáo adequada quanto ao possível uso abusivo ou de

pendencia de álcool, já que a pré-adolescéncia é carac

terizada por mudancas importantes na vida dos jovens,

tornando-os vulnerávcís e expendo-os a riscos de saúde,

como gravidez índesejada, dcencas sexualmente trans

missíveis e uso de drogas e á1cooI( 5).

Nesse contexto, apesar das oficinas educativas re

presentare m urna estratégia promissora para se trabalhar

a temática drogas junto as professoras, ainda, é necessá

rio estimular novas estratégias para que as professoras

possam entender o cotidiano vivido do aluno, pois, desta

forma, poderáo otimizar a prornocáo da saúde dos esco

lares, construindo e reconstruíndo os conhecímentos.

IC/DSC - Conhecímento sobre as príncípaís trans

formacóes bíopsícossocíais dos adolescentes

Hu acho que as principais transformacóes biológicas sao

as mudancas vtsiveis no carpo, como as espínhüs, o surqímento

de pelos, aumento dos mamilos, atteracóes na voz e no apetite.

As psicossociais sao as mudancas hormonais que alteram a per

sonalidade e os hábitos de comportamento, que se expressam

pela transtormacao para o adulto com nova identidade, agres

sividade, mau humor e pode gerar confIitos [amilíores e falta

de conhecimentos (antes da oficina). Hu acho que as principais

tram,forma~'i5esbiopsicossociais sao; alongamento do corpo, apa

recimento de espinhas e cravos, .mor excessivo, aparecimento,

aumento e engrossamento dos pelos pubianos, alterw;ao na voz,

aumento dos genitais como nos mamilos e do apetite, apareci

mento da primeira menstrua~:fio e da primeÍra ejacula~:fio com a

produr;ao de espermatozóide, início dos relacionamentos sexuais

e comer;o dos namoros. As transformar;óes hormonais podem se

expressar de formas diferentes em rela~:{w aforma de pensar e
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agirdos pais, criando uma nova ídentídade de ser, o que pode difi

cultar no processo de uceítacáo físico e gerar insequrcmca. ansíe

dade, irrítacáo, conflitos, autonomía, oqresstvtaade. isolamento

social 011, contraditoriamente, convtvío com outros adolescentes

(depots da oficina).

Ao se comparar os DSC, vísualízam-se similarida

des, porérn no Dse (depois da oficina) há uma amplia

cáo na resposta sinalizada, aparecendo ideias como: suor

excessívo, aparecímenro dos cravos, aparecimento da

primeira menstruacáo e da prirneira ejaculacáo com a

producáo de espermatozóides, inicio dos relacionamen

tos sexuaís, comcco dos namoros, díficuldades no proces

so de aceitacáo física, ínseguranca, ansiedade, irritacáo.

conflitcs, autonomia, agressividade, iso lamento social e

convívio corn outros adolescentes.

Frente a variedade de mudancas apontadas no

DSC, deduz que a estratégia educativa, multo veío a con

tribuir para a elaboracáo dessa concepcáo,

Neste contexto, já que a adolescencia é vista como

um conceito plural que engloba componentes biológicos,

emocionais e socíoculturaís, sendo que, o componente

biológico caracteriza-se por transforrnacóes anatómicas

e fisiológicas (incluindo o crescimento e desenvolvímen

to e a maturacño sexual), o componente emocional corn

preende as adaptacoes ao corpo em transformacoes, as

novas relacóes com a farnília e outros grupos socíaís as

novas experiencias, e o sociocultural abrange a busca da

identidade adulta através de urna crescente autonomía e

independéncta'V", o DSC após as oficinas vern de encon

tro a esse conceíto e a estas características de forma mais

esclarecedora e exemplificada.

Outro ponto de vista semelhante sobre a adoles

cencia, é que esta se caracteriza por ser urn período de

mudancas, ocasionado por sua especial sinergia de fato

res biológicos, psíquicos, socíaís e culturais e que nesta

fase o jovern se ve em meío a novas relacóes corn a fa

mília, o meío cm que vive, consigo mesmo e corn os cu

tros adolescentes. Além disso, pelo fato da adolescencia

delimitar a transicáo da infáncia a idade adulta, ocorrem

nesse período profundas modiJica¡;oes, Inarcadas pela

transií;:ao entre a puberdade e o estado adulto do desen

volvimento sendo que, nessa fase, a perda do papel in

fantil gera inquieta<;:ao, ansiedade e inseguran¡;a frente á

descoberta de um novo mundo(17).

Considera-se também que é na adolescencia onde

há a descoberta do corpo e dos órg<1os sexuais. Nas me-
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ninas aumentam os seios, os quadris, a dístríbuicáo dos

pelos e ocorre a menarca em decorréncia dos horrnónios

sexuaís. Na busca do prazer, do conhecimento de si e de

autoafirma~ao, os jovens, tornam-se rebeldes, compro

metendo o humor, porquanto podem viver em constantes

conflítos''Zl.

Alérn do já citado, percebe-se no DSC a assocíacáo

efetiva, após o desenvolvimento das oficinas, da adoles

cencia as mudancas sexuais e, de fato, as transforrnacoes

prímeíras. vívencíadas pelos adolescentes, bem como as

índagacües que estáo íntimamente ligadas á sexualida

de, que, por sua vez, está associada ao desenvolvimento

integral do individuo. É nesta fase que ocorre a matura

~ao dos caracteres sexuais secundarios dos adolescentes,

bern como a independencia socíoeconómíca e emocional

dos pais, a elaboracáo da ídentidade sexual, a aquísicáo

do pensamento abstrato e do exercício da sexualidade,

intinudade e afetividade(18) .

Conforme o referido acerca das transformacóes

biopsicossociais que ocorre na adolescencia, acredita

-se que as professoras expressararn urna concepcáo ade

quada sobre as mudancas ocorridas nesta fase e que,

certamente, as oficinas educativas foram indispensáveis

para o melhor desenvolvímento das respostas, pois nos

DSC notarn-se diferencas significativas antes e após as

oficinas.

CONSIDERAt;:OES FINAIS

Ao finalizar este estudo, pode-se evidenciar que a

cornpreensáo das professoras acerca de saúde foi amplia

da, passando da "busca da prevencáo de doencas" para a

"busca da qualidade de vida", incluindo requisitos, como:

rnoradia, educacáo, trabalho, acesso ao lazcr, aágua, aco

mida e a diversáo. E, aínda, que a concepcao de educacáo

em saúde avancou no sentido de um processo que infor

ma para um que produz aprendizagern.

Percebeu-se também que, após a íntervencáo

educativa, as informantes relatararn urna diversidade

maior dos efeitos causados pela íngcstáo ou ínalacáo das

drogas, como: dependencia, overdose, coma e as altera

eñes mentaís, e também das alteracóes biopsicossociais

dos adolescentes, COIlW: suor excessívo, aparecimen

to dos cravos, da prímeira mcnstruacáo e da primeira

ejaculacáo, inicio dos relacionamentos sexuais e dos

nanwros, dificuldades no processo de aceita~áo física,

inseguran~a, ansiedade, irrita~ao, conflitos, autonomia,
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agressrvidade, iso lamento social e convívio com outros

adolescentes.

Frente aos resultados desta pesquisa, pode-se con

cluir que o estudo aponta contribuícoes no contexto da

educacáo em salute ao apresentar possibilidades, como

por exemplo, oficinas, que oportunizam urna melhor per

cepcáo de docentes sobre temas presentes na realidade de

adolescentes e da escola e, aínda, pcssibilitam a constru

cáo de conhecimentos para abordagens nesse contexto.

Indica-se, como limitacao do estudo, a ausencia do

envolvirnento de outros docentes da escola (que náo par

rícíparam deste processo). bem como do núcleo gestor e

dos país/familiares, o que certamcnte possibilitaria urna

percepcáo mais abrangente sobre esta realidade,

Verifica-se a necessidade da Secretaria de edu

cacao do municipio de subsidiar processos educativos

como o mencionado, a fim de estender o desenvolvímen

to desta acáo junto a outras escolas, investigando as ne

cessidadcs indicadas pelos próprios professores, aperfeí

coando-os no que se refere a preparacao para abordar a

saúde junto aos escolares, envolvendo as familias nestas

acoes.
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