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Concepção da disciplina: 

 

Com base na noção de “cuidado de si” elaborada pelo pensador Michael Foucault, iremos 

desenvolver práticas nos três âmbitos do conceito – o cuidado de si no sentido concreto e material, o 

qual compreende a organização corporal e dos objetos que o circundam, a expansão do conceito 

para o âmbito sócio-cultural, as condições concretas para o cuidado de si e assim também dos 

outros, e a circularidade entre o conhecimento de si, a investigação ética e o cuidado de si. Este 

trabalho ocorrerá progressivamente, de modo que trabalharemos a primeira esfera prioritariamente 

no sexto ano, a segunda no sétimo e a terceira no oitavo. 

 

Neste sentido temos como objetivo geral que os alunos do oitavo ano possam se investigar enquanto 

sujeitos que habitam corpos desejantes, buscando a apropriação de seus sentimentos, afetos, 

potências, fragilidades, etc. Esta investigação será atravessada, assim como seus corpos o são, pela 

problematização do conceito de adolescência e a multiplicidade de temas que esta experiência 

envolve, problematizando o próprio momento em que os jovens se encontram. 

 

Levaremos a cabo a questão acerca da naturalização da adolescência como período da vida, 

problematizando os efeitos que esta naturalização trás consigo, tanto para a constituição corporal do 

jovem, sua experiência escolar assim como os lugares que habita na cidade a medida que investimos 

o pensamento nos diversos temas que compõem este corpo. 

 

Este processo acontecerá através da investigação, reflexão, discussão e pesquisa sobre os diversos 

temas que acontecem na adolescência de modo transversal, utilizaremos os interesses apresentados 

pelos estudantes para compor este percurso. Consideramos temas já levantados pelos estudantes 

como: sexualidade, uso de substâncias, questões de gênero, preconceito, tecnologia e mundo do 

trabalho. Estaremos abertos, ao longo do processo, para rever os caminhos, temas e meios de 

investigação de modo a cuidar do engajamento e interesse dos estudantes. 

 

Acreditamos que com este percurso poderemos proporcionar ao jovem estudante repertório, 

instrumentos, espaço e tempo para uma investigação acerca de si mesmo, buscando através de uma 

postura ética problematizar as determinações que sofre pela história e forjar meios de se reinventar 

de modo que fortaleça as práticas escolares e sociais, enaltecendo o caráter protagonista na 

invenção de si mesmo. 

Objetivos Gerais: 

 

- problematizar a noção de adolescência enquanto natural ou construída a partir do investimento em 

temas que compõem o universo dos jovens; 

- investigação acerca do conceito de adolescência e seus temas transversais: sua construção, sua 

presença na vida cotidiana, suas implicações para o corpo e para o lugar do jovem na sociedade.; 

- apropriação do corpo histórico e social que participa; 

- reconhecimento do lugar do jovem na cidade e na sociedade; 

- análises acerca dos padrões afetivos e comportamentais que os jovens vivem na escola e fora dela; 

- ressignificação da experiência adolescente; 

- ressignificação do jovem adolescente no espaço social: a escola e a cidade; 

- problematização acerca dos recursos tecnológicos: como potencializar a experiência coletiva e 



singularizar a própria formação; 

- ressignificação da experiência escolar. 

 

Conteúdos do 1º Bimestre: 

 
1. Os Temas da Adolescência: 

a) investigação dos temas que atravessam a adolescência: comuns e singulares; 

b) a formação do jovem a partir e através destes temas; 

c) relações e funções entre estes temas, a sociedade que vivemos e o cotidiano; 

d) a formação de padrões de afetividade e comportamento em torno destes processos sociais. 

 

Conteúdos do 2º Bimestre: 

 
2. Recortes de temas de pesquisa e investigação a partir dos interesses dos estudantes: 

a) escolhas e justificativas de interesse de investigação; 

b) ênfase no caráter relacional entre os diferentes temas que atravessam a adolescência: as 

relações entre os diferentes interesses expressos no grupo; 

c) elaboração de problemas de pesquisa nos temas de interesse; 

d) apresentação e pesquisa de referências e métodos para investigação. 

 

 
Conteúdos do 3º Bimestre: 

 

3. Adolescência e multiplicidade: 

a) efetivação de pesquisas supervisionadas em pequenos grupos formados por interesses 

comuns/aproximados no que diz respeito aos temas transversais do universo do jovem;  

b) compartilhamento das investigações e atualizações das questões a partir da transversalidade, 

afetações e relações entre os diferentes temas que atravessam a adolescência; 

c) novo mapeamento da afetividade do jovem e ressignificação deste período da vida a partir da 

multiplicidade; 

 

Conteúdos do 4º Bimestre: 

 
4. Adolescência, contemporaneidade e rotina escolar:  

a) revisitar as demandas dos jovens, as ofertas da escola e da sociedade a luz das pesquisas, 

reflexões e problematizações feitas anteriormente; 

b) identificar os desafios, as potências, as dificuldades e forjar estratégias de ação para atravessa-

las. 

c) experimentação, análise e compartilhamento destas estratégias de relação com a multiplicidade 

temática que compõem o cotidiano. 

 

Avaliação: 



A avaliação dos conteúdos e procedimentos de aprendizado será realizada segundo os princípios 

formativos, isto é, utilizando métodos variados que atendam às diferentes necessidades e formas de 

aprendizagem dos estudantes, realizados de modo constante, com as necessárias intervenções e 

regulações de cunho pedagógico, tendo em vista os processos de aprendizagem do estudante. 

Dentro de tais parâmetros, os principais instrumentos avaliativos utilizados durante todo o ano letivo 

são: 

 

1. avaliações escritas com questões em formato dissertativo; 

2. avaliações procedimentais a partir de análises da apropriação do estudante acerca das 

atividades propostas; 

3. trabalhos de pesquisa: individuais ou em grupo, a serem realizados dentro da escola ou fora dela; 

4. lições de casa, atendendo a diferentes propostas pedagógicas, conforme o planejamento 

executado em sala de aula; 

5. observação e acompanhamento, por parte do professor, das interações do estudante para com as 

atividades pedagógicas e para com as outras pessoas envolvidas no processo (professor, colegas 

etc.). 

 
 


