Geração Saúde II
Episódio – “O começo de uma nova vida”

Resumo
Este é o primeiro episódio da série Geração Saúde II. Nele são apresentados os
personagens e as histórias de cada um, centradas em quatro eixos temáticos
principais:
-Sexualidade.
-DST / AIDS.
-Qualidade alimentar.
-Saúde bucal.

Ambientada em uma cidade litorânea, a série mostra o cotidiano de um grupo de
jovens que têm que aprender a lidar com as situações que a vida adulta – que já se
aproxima- lhes apresenta. São problemas conhecidos por cada um de nós:
relacionamentos amorosos, mudanças da puberdade e adolescência, excesso de peso
e autoestima, dentre outros.
Ao final de cada episódio os principais temas abordados são discutidos em um
pequeno debate, que conta com os atores da série, assim como profissionais de
saúde ligados ao tema e jovens especialmente convidados.
A série ainda conta com o projeto “Homem Virtual”, que utiliza computação gráfica
para mostrar como acontecem as grandes modificações no corpo dos adolescentes e
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jovens, permitindo uma visualização completa e elucidativa. Por fim, o depoimento
de um cientista ou profissional da área médica complementa o debate oferecendo
excelentes informações sobre o tema abordado.

Palavras-chave
Puberdade, adolescência, obesidade, saúde bucal, sexualidade.

Nível de ensino
Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Componente curricular
Orientação sexual / saúde

Disciplinas relacionadas
Ciências, Psicologia e Educação Física.

Aspectos relevantes do vídeo
Sendo um episódio introdutório, ele é importante para familiarizar o aluno com os
personagens da série e com os debates promovidos ao final de cada capítulo. O
início do relacionamento entre Fátima e Danilo cria expectativas sobre o que pode
acontecer nos próximos capítulos. A influência dos amigos na iniciação sexual dos
jovens pode ser discutida pela atuação de Carla, que, à guisa de conselho, interpela
Fátima sobre quais atitudes deve tomar com o novo namorado.
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Bira, o jovem que tem dificuldades em seu condicionamento físico e consome
refrigerantes com frequência, sendo advertido por Tapioca, seu amigo mais
“descolado”. Por outro lado, Leila demonstra preocupação excessiva com a
alimentação e com um suposto acúmulo de gordura.
Pedro, um jovem professor de Educação Física, descobre por meio de um amigo
que tem mau hálito e se espanta com isso.
Por fim, Rita, jovem recém-chegada à cidade, mostra sua insegurança quanto à
adaptação a uma nova vida, resumindo todos os dilemas anteriores em uma palavra:
transformação.
Ao final do episódio, o debate apresentado sugere a atividade a ser realizada com os
alunos: uma grande troca de ideias e experiências.

Duração da atividade
Contando com a exibição do vídeo, o ideal é que a atividade seja programada para
duas horas/aula.

O que o aluno poderá aprender com esta aula
O mais importante é que o aluno possa identificar-se com os personagens e sentir-se
à vontade para expressar suas dúvidas, curiosidades, experiências e anseios relativos
às grandes transformações da juventude.
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Conhecimentos prévios que devem ser trabalhados pelo professor
com o aluno
- Transformações da Puberdade
- Características da Adolescência
- Sistema Reprodutor masculino e feminino
- Processo da Digestão

Estratégias e recursos da aula/descrição das atividades
Após a exibição do vídeo é interessante organizar a sala de aula com as carteiras em
círculo. Esta disposição permite que os alunos fiquem em contato visual com todos
os seus amigos e enxerguem o professor como um mediador, como um participante
do debate, e não como uma entidade superior, detentora do saber. Isto cria um clima
de intimidade e cumplicidade, além de aproximar o professor de seus estudantes. Do
mesmo modo, esta disposição das carteiras favorece a manifestação dos mais
tímidos, estimulando-os a falar. É importante que o professor que vai conduzir a
conversa, seja da confiança da turma, para que todos se sintam à vontade. Caso haja
alguma dificuldade neste sentido, pode-se começar a atividade simplesmente
respondendo perguntas anônimas sobre os assuntos em questão, que o professor
sugere para a turma elaborar, uma aula antes da atividade. Deve ficar claro que eles
poder perguntar livremente, pois ninguém saberá quem perguntou. Mas é
interessante que o professor leia as perguntas antes, para não ser pego de surpresa e
evitar possíveis brincadeiras de mau gosto.
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Proponha inicialmente, que os alunos respondam em seus cadernos as seguintes
perguntas:

-Você se identificou com algum dos personagens? Qual deles? Por quê?
-Você já viveu alguma das situações mostradas no vídeo? Procure lembrar e, se
desejar, conte-nos como foi.

Ouça as experiências de cada um, organizando as falas de modo que todos tenham
a oportunidade de falar. Cuide para que os alunos e alunas mais comunicativos não
“monopolizem” o debate, para que a troca de ideias não se torne uma conversa
particular entre um grupo. Solicite que todos os comentários sejam direcionados ao
grupo, e não a alguma pessoa em particular.
Ao fim da atividade, peça aos alunos para escreverem um pequeno texto, de um
parágrafo, onde cada um conte o que ele acha que vai acontecer com seu
personagem preferido ao longo dos demais episódios.

Questões para discussão
- Como você enfrenta os problemas de sua vida?
- Como é a sua adolescência? Quais suas dúvidas, medos, anseios, objetivos de
vida?
- Você tem amigos de confiança? Você se considera um amigo de confiança?
- Até que ponto o amigo deve ser sincero? Qual o limite entre sinceridade e
grosseria, na intenção de alertar um amigo?
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- Até onde deve ir um relacionamento amoroso na adolescência?
- Que cuidados devem ser tomados no relacionamento amoroso?
Consultor: Igor França
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