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RESUMO 
 

Introdução: O ritmo de crescimento da população de adolescentes no Brasil está 

reduzindo. Estima-se que em 2040 haverá uma redução de aproximadamente 14% 

de seu quantitativo.  Apesar dos dados, os adolescentes, ainda que representem 

baixa demanda nos serviços de saúde, são merecedores de uma atenção especial 

por serem a população mais exposta às vulnerabilidades. A Promoção da Saúde 

desses adolescentes não deve restringir-se ao setor saúde. Objetivo Geral: 

analisar se ações pautadas na Promoção da Saúde em consonância com as 

metodologias ativas de ensino, influenciam na vida e saúde dos adolescentes 

integrantes do Programa Acelera do ensino fundamental ciclo II em uma escola de 

caráter público do município do Rio de Janeiro. Objetivos específicos: 1) 

Caracterizar os alunos da escola e os seus contextos sociais. 2) Desenvolver a 

Promoção da Saúde em consonância com metodologias ativas de ensino na 

escola. Metodologia: Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa. Para coligir 

informações, durante as duas primeiras semanas de pesquisa, sucedeu-se uma 

observação participante. Fora concretizado dois grupos focais, um em cada turma 

do Programa Acelera. Consecutivamente, com todos 60 alunos de ambas as 

turmas, realizou-se Oficinas de Promoção da Saúde em consonância com as 

metodologias ativas, com base nas temáticas: participação, alimentação, violência 

e paz, atividade física, meio ambiente, sexualidade e saúde. Após a intervenção, 

repetiu-se os grupos focais. Os dados obtidos foram transcritos e analisados com 

base na técnica de análise de conteúdo temática proposta por Bardin. Resultados: 

grande parte dos adolescentes relacionam a saúde com a ausência de doenças e 

a Promoção da Saúde, com hábitos saudáveis. Ademais, somente profissionais de 

saúde que trabalham em hospitais seriam capazes de promove-la. As oficinas 

foram coerentes por proporcionarem aos adolescentes um novo paradigma acerca 

desses conceitos. Ao término, notou-se na maioria dos adolescentes, o 

desenvolvimento de sua autonomia, o compromisso com a defesa da saúde, a 

adoção de escolhas que os conduzam a uma saúde melhor e a compreensão dos 

serviços disponíveis para a sua garantia. Conclusões: existem possibilidades 



 

metodológicas de ensino que colocam o aluno no centro da aprendizagem, 

tornando-o protagonista do seu próprio conhecimento.  A falta de flexibilidade 

curricular, não inviabiliza a inclusão dos temas transversais e o protagonismo da 

Promoção da Saúde.  A mediação entre os atores envolvidos ao cotidiano escolar, 

bem como a capacitação dos adolescentes e sua participação ativa, são práticas 

inestimáveis à Promoção da Saúde. 

 

Descritores: Promoção da Saúde; adolescente; vulnerabilidade; escola. 

 

 

  



 

ABSTRACT 
 

Introduction: The growth rate of Brazilian teen population is decreasing. It is 

estimated that in 2040 there will be a reduction of approximately 14% of its 

quantitative. Despite the data, teenagers, even though they represent a low demand 

in health services, deserve special attention because they are the most exposed to 

vulnerabilities. The Health Promotion of these adolescents should not be restricted 

to health sector. General Objective: To analyze factions based on Health 

Promotion in accordance with active teaching methodologies influence the life and 

health of the teenagers who are part of the Acceleration Program of high school in 

a public school of the city of Rio de Janeiro. Specific objectives: 1) To characterize 

students from schools and their social contexts. 2) Develop Health Promotion based 

on active teaching methodologies in school. Methodology: This is a study with a 

qualitative approach. In order to gather information, during the first two weeks of 

research, an observation has occurred. Subsequently, two focal groups, one in each 

class of the Acceleration Program, had been implemented. After, with 60 students 

from both classes, Health Promotion Workshops were carried out in accordance 

with the active methodologies, based on the subjects: participation, food, violence 

and peace, physical activity, environment, sexuality and health. After the 

intervention, groups were repeated. The obtained data were transcribed and 

analyzed based on the thematic content analysis technique proposed by Bardin. 

Results: Most teenagers compare health to the absence of diseases and Health 

Promotion with healthy habits. In addition, only healthy professionals who work in 

hospitals would be able to promote it. The workshops were consistent in providing 

teenagers with a new paradigm on these concepts. In the end, most of teenagers 

were aware of the development of their autonomy, engagement to health protection, 

adoption of choices that lead to better health and an understanding of these services 

available for their guarantee. Conclusions: There are methodological possibilities 

of teaching which let all students at the center of learning, making them the 

protagonist of their own knowledge. The lack of curricular flexibility does not impede 

the inclusion and the protagonism of the Health Promotion. The mediation between 

the actors involved in school daily life, as well as the capacity of teenagers and their 

active participation, are no valuable practices for Health Promotion. 

 



 

Keywords: Health Promotion; teenagers; vulnerability; high school. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Em 2019, o Brasil possui aproximadamente 16,07 milhões de adolescentes 

entre 15 e 19 anos, sendo que mais de um terço deles se concentra na região 

Sudeste do Brasil e cerca de 1,17 milhões no Rio de Janeiro, algo em torno de 6,8% 

da população total do estado (IBGE, 2018). Em projeção, no ano de 2040 segundo 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, haverá uma importante modificação 

demográfica caracterizada por uma desaceleração do ritmo de crescimento dessa 

população em nível nacional, ocorrendo uma redução total de 14% no número de 

adolescentes somente nessa faixa de idade. Apesar dessa expressiva redução 

populacional, os adolescentes ainda serão um tema em destaque em todo Brasil, 

ainda que estes representem baixa demanda nos serviços de saúde, 

predominantemente por representarem um grupo etário concebido como mais 

sadio quando comparado aos demais grupos populacionais, principalmente os de 

idades mais elevadas.  

Por serem considerados pessoas saudáveis, os adolescentes não possuem 

necessária atenção à saúde (BRASIL, 2010a), resultado do insuficiente 

acolhimento e aproximação do serviço de saúde à essa população. Para Muza 

(2002), quando se refere ao tratamento de patologias centradas no corpo físico, a 

rede de saúde possui recursos humanos e equipamentos necessários. Entretanto, 

deve-se considerar a saúde desse sujeito para além da dimensão biológica.  

  Temas coerentes com o aspecto social, psicológico e com a vulnerabilidade 

social presenciada por esse grupo etário, podem potencializar ações destinadas à 

sua saúde.  

A saúde é um recurso fundamental ao viver, ela não é parcial ou está ligada 

somente à um fator específico, ela é ampla e resultado da interação entre fatores 

associados aos determinantes sociais, econômicos, culturais, ambientais e 

políticos (TAVARES et al., 2016), ou seja, um processo complexo que demanda 

ações ampliadas para além do setor saúde, trabalhando a ideia de 

responsabilização múltipla, ou seja, uma combinação de estratégias que vinculam 

ações do Estado, da comunidade, sobretudo, ações individuais (GUERIN et al., 

2017). 

Saúde se cria e se vive no marco cotidiano. Não obstante, na adolescência, 

uma fase de transição para a vida adulta, ao transcender-se o aspecto biológico, 



19 
 

temas característicos dessa população, principalmente pelo grau de incidência, 

tornam-se evidentes, como: sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis, 

diferentes formas de violência, mortalidade por causas externas e consumo de 

álcool e outras drogas. Ademais, possibilidades conflituosas, desafios e 

ambivalências são também presentes na adolescência, etapa evidenciada por 

vulnerabilidades. Deste modo, esse estágio da vida não pode ser reduzido a um 

simples momento transicional para a vida adulta, pois trata-se de uma fase marcada 

por julgamentos individuais e coletivos em relação ao social e psicológico que 

reverberarão para toda a vida. 

Diante dessa conjuntura, promover a saúde dos adolescentes, pode 

contribuir para a melhoria da sua qualidade de vida, a saúde e a uma participação 

significativa nesse processo. Para Ferreira (1986), “promoção” apresenta o 

significado de dar impulso, fomentar, gerar e originar. A Promoção da Saúde 

contribui para que os educandos tenham maior controle sobre sua própria vida e 

saúde (DEARDEN; HIRST; PETERS, 2010), sendo assim, capaz de pensar 

racional e logicamente decisões favoráveis na direção de um bem-estar global. 

Para promover saúde, são necessários fortes laços intersetoriais para além 

deste setor; assim, a escola pode ser considerada um importante local de encontro 

entre saúde e educação, pois além de abrigar amplas possibilidades de iniciativas, 

constitui-se como um espaço privilegiado para o desenvolvimento de ações de 

Promoção da Saúde (TAVARES, 2002). Nesse sentido, pode-se afirmar que a 

amplitude de conhecimentos trabalhados na instituição escolar, não devem limitar-

se somente aos conteúdos técnicos restritos das disciplinas, para isso, elabora-se 

os Parâmetros Curriculares Nacionais e seus temas transversais.  

Grande maioria das escolas públicas e privadas no Brasil, adotam o método 

tradicional de ensino em seu cotidiano (SAVIANI, 1991). Freire (1987), ao criticá-lo, 

contesta a ênfase memorizadora de conteúdos desconectado sem a força 

transformadora, em que o educando fixa, repete e não compreende em sua 

totalidade. Nesta metodologia, os alunos tornam-se sujeitos passivos e o professor 

figura responsável e central no processo de aprendizagem. É nessa perspectiva 

que essa pesquisa, com base em metodologias ativas de ensino, pretende analisar, 

se ações pautadas na Promoção da Saúde em consonância com metodologias 

ativas de ensino impactam favoravelmente na vida e saúde dos adolescentes 
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integrantes do Programa Acelera (BRASIL, 2016) do ensino fundamental ciclo II em 

uma escola de caráter público do município do Rio de Janeiro. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1. Adolescência: uma fase de transição 

A origem do termo adolescente, etimologicamente surge do latim, 

adolescere, que significa crescer, brotar e fazer-se grande (OLIVEIRA; SARAIVA, 

2017 p.247). 

De acordo com Ariès (1981), a compreensão contemporânea de 

adolescência é somente evidenciada a partir do século XVIII, pois até a idade média 

não havia distinção entre crianças, adolescentes e adultos. Neste período, as 

crianças e adolescentes eram consideradas adultos em miniatura (GARROD, 

1995), sendo tratadas e até vestidas como tal.  

Para Garrod et al. (1995) e Grossman (1998), assim que as crianças 

deixassem de ser dependentes das interações mãe-bebê e da guarda dos pais, 

prontamente estavam em meio aos adultos, como um, aprendendo as tarefas, 

crenças e valores que pudessem ser solicitados futuramente.  

A concepção de infância e adolescência confrontava-se unicamente com a 

noção de dependência dos pais; assim, a partir do momento em que as crianças 

e/ou adolescentes conseguissem viver sem o cuidado constante desses, estavam 

preparadas para ingressar integralmente sua rotina à de um adulto, podendo 

participar de todos os grupos e atividades sociais que estavam inseridas essa 

população. 

Segundo Ariès (1981), a maior parte das pessoas, principalmente por ser à 

época culturalmente comum, ingressavam no mercado de trabalho a partir dos 7 

anos de idade. Essa assertiva corroboraria para que os adolescentes frente ao 

trabalho precoce, com sua mão de obra explorada indiscriminadamente, 

obtivessem oportunidades ínfimas de frequento às instituições formais de ensino, 

como a escola por exemplo, apesar de não apresentarem ainda nesse período, 

características atuais.  

Na transição da idade média à modernidade, especificamente a partir do 

século XVIII, ocorrem segundo Grossman (2010), mudanças na estrutura social, 

provenientes do avanço acelerado da industrialização, com a revolução industrial, 

do novo papel do Estado na sociedade e do desenvolvimento da alfabetização e 
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dos livros. Nesse conjunto de transformações, a família passa a ser valorizada não 

só como um grupo econômico, mas também como um ambiente harmônico repleto 

de afetividade entre os pais e os filhos; assim, neste decurso, constituem-se 

tradições e costumes que seriam perpetuados por gerações. 

 Em decorrência da constante e gradual redefinição dos papéis sociais, 

origina-se a percepção de uma lacuna existente entre uma faixa de idade onde a 

pessoa não é mais criança, mas também não é adulta; entre a maturidade biológica 

e a maturidade psicossocial (AIRÈS, 1981)  

Para Rousseau (2016), a formação do homem inicia-se a partir do seu 

nascimento e a educação tem papel fundamental nesse processo, principalmente 

na concessão de conhecimentos e aprendizagens. Essa singular etapa é legitimada 

como adolescência, uma nova fase de transição e desenvolvimento, que passa a 

ser reconhecida ao longo dos séculos. 

Segundo Hall (1925), a adolescência é um momento de crises naturais da 

idade, uma fase considerada turbulenta e de contestações, constituindo-se como 

um período particularmente conflituoso, principalmente ao panorama familiar. Este, 

que é marcado por inúmeras representações e definições, é fruto da diversidade 

cultural, dos corpos sociais e de ações do Estado no decorrer dos anos.  

Há concordância entre os autores (SCHOEN-FERREIRA et al, 2010; AIRÈS, 

1981; GROSSMAN, 2010; EISENSTEIN, 2005) de que, ainda hoje, no século XXI, 

a definição de adolescência se assemelha com diversas implementadas ao longo 

dos anos, logo, concomitantemente, pode-se considerar essa faixa de idade, um 

momento de transformação ideológica e social que corroboraria para ampliação 

daquele ser à um cidadão. 

Este período, segundo Ozella (2003), não se restringe somente aos 

parâmetros biológicos, como idade e desenvolvimento cognitivo. O reconhecimento 

das suas condições sociais são fundamentais à compreensão deste como um 

estágio singular da vida. Nela, encontrar adolescentes fisicamente desenvolvidos, 

mas psicossocialmente não, é mais corriqueiro quando comparado à fase adulta.  

Desenvolver maturidade para circunstâncias complexas, não é simples e 

necessita de uma compreensão da multiplicidade de fatores que atravessam este 

período, dos seus condicionantes de saúde, de suas vulnerabilidades até seu 

processo histórico.  
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No século XX, as teorias de Sigmund Freud contribuíram à expansão da 

concepção do ser adolescente, como uma etapa de diferentes causas, razões e 

motivos. Em decorrência, a adolescência segundo Silber (1995) e Grossman 

(2010), passa a ser interesse tanto da área médica, quanto da educação, 

constituindo-se inclusive associações de médicos de escolas e o primeiro livro com 

o tema adolescência, de Stanley Hall, em 1904. Este autor propunha que a 

adolescência é um período de tempestades, tensões, turbulências e transições 

(HALL, 1925).  

Hall (1925), que inaugura os estudos científicos sobre a adolescência, reitera 

que esta é uma etapa que requer muitos estudos e profunda atenção. 

Consequentemente aos fatos, paulatinamente a relação dos adolescentes com a 

sociedade foi remodelada, não precisando ser necessariamente este, um período 

turbulento. 

Os adolescentes amam, estudam, brigam, trabalham. Batalham com seus 
corpos, que se esticam e se transformam. Lidam com as dificuldades de 
crescer no quadro complicado da família moderna. Como se diz hoje, eles 
se procuram e eventualmente se acham. Mas, além disso, eles precisam 
lutar com a adolescência, que é uma criatura um pouco monstruosa 
(CALLIGARIS, 2000, p.9).   

 

2.2. Direitos e políticas sociais para adolescentes 

Conhecida como a Declaração de Genebra de 1924, a Declaração Universal 

dos Direitos da Criança, elaborada por Eglantyne Jebb, reconhece os direitos 

específicos de todas as pessoas com menos de 18 anos de idade (MULLEY, 2009). 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, diante da existência de milhares de 

crianças e adolescentes órfãs, deslocadas dos seus pais, desmembradas da família 

e/ou associadas à situações de vida deploráveis, a Organização das Nações 

Unidas (ONU) resolve criar um fundo internacional e ajuda emergencial à infância 

necessitada; Assim surge a Unicef (MARCÍLIO, 1998), incorporada à ONU 

permanentemente em 1958. No ano seguinte, segundo MARCÍLIO (1998), a ONU 

proclama a Declaração Universal dos Direitos da Criança, causando profundo 

impacto nas atitudes de cada nação frente a infância e adolescência, desta 

maneira, os adolescentes, com base no que veio a se tornar a Convenção sobre 

seus direitos, assinada por 196 países, deveriam ser protegidos contra a violência, 

a vulnerabilidade, a exploração e contra o uso de substâncias nocivas, sob outra 

perspectiva,  providos de educação, cuidados de saúde e um padrão de vida 

adequado (UNICEF, 1989). 
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No período pós segunda guerra, muitos Estados, com os progressos da 

humanidade, tomaram para si a responsabilidade de demonstrar com ações a 

importância dos adolescentes, assim, segundo Schoen-Ferreira e colaboradores 

(2010), percebe-se maior intromissão do serviço público, fato que até então era 

realizado principalmente por entidades privadas.  

 É neste período que sobrevém grandes avanços em relação a formulação 

de leis e outros recursos de proteção aos adolescentes, onde inclusive, inibiu-se a 

exploração indiscriminada de sua mão de obra (BARBOSA; MAGALHÃES, 2013).   

Durante séculos, o período da adolescência englobou diversas 

conceituações, que ao longo da história, remodelaram seus significados e 

relevância perante a sociedade. A adolescência é definida não só por seus 

intrínsecos aspectos biológicos, como as transformações corporais, mas também 

suas múltiplas dimensões psicossociais e culturais, que podem, de acordo com 

determinada localidade, variar.  

A definição cronológica mais consensual de adolescência corresponde ao 

período de vida que decorre dos 10 aos 19 anos (WHO, 1986a). Devido a sua 

evidente complexidade, é profícuo avaliar esta segunda década de vida em duas 

etapas (fase inicial e final). A fase inicial da adolescência se estende dos 10 aos 14 

anos de idade. Em geral, é nesta etapa que começam mudanças físicas, 

normalmente com uma aceleração repentina do crescimento, seguida pelo 

desenvolvimento dos órgãos sexuais e das características sexuais secundárias 

(UNICEF, 2011). É neste período que se sucede a acentuação da puberdade, 

fenômeno que tem início por volta dos 10 anos de idade, com representativas 

mudanças biológicas, morfológicas e fisiológicas (WHO, 1986a).  

Na fase final, dos 15 aos 19 anos de idade, o adolescente desenvolve 

profundamente sua capacidade de opiniões e do pensamento analítico, adquirindo 

maior clareza e confiança em sua identidade (UNICEF, 2011). Os momentos que 

precedem o término da adolescência representam-se pelo surgimento de 

oportunidades de emprego, a consolidação de sua personalidade e sua progressiva 

independência econômica. 

Segundo Eisenstein (2005), a adolescência é definida como o período de 

transição entre a infância e a vida adulta, caracterizado pelos impulsos do 

desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual e social e pelos esforços do 
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indivíduo em alcançar os objetivos relacionados às expectativas culturais da 

sociedade em que vive. 

A adolescência não é somente uma fase do desenvolvimento do ser 

humano, mas um fenômeno amplo, capaz de abranger, adquirir e correlacionar 

características psicológicas, sociais e culturais com as especificidades de cada 

Estado e seus múltiplos contextos. Apesar da disseminação do conceito de 

adolescência e da aproximação dos seus limites cronológicos entre os países, 

inexiste um padrão uniforme para esta etapa da vida, ou seja, apesar de 

manifestarem características comuns em relação aos seus semelhantes, não são 

iguais, principalmente pela variabilidade extra biológica de região para região. 

Nesta conformidade, a adolescência é repleta de marcos ideológicos inerentes a 

forma de viver e do posicionamento do sujeito no mundo, daí a impossibilidade 

desse grupo populacional ser constituído de maneira homogênea frente as 

presumíveis dessemelhanças existentes. 

2.2.1. Direitos e políticas sociais para adolescentes brasileiros 

No Brasil, um país de dimensões continentais e de imensa diversidade 

cultural, a adolescência é, apesar de forte influência do ocidente, dotada de 

características próprias, principalmente no período pós segunda guerra mundial.  

O processo de construção da adolescência no país, ocorre essencialmente 

no período pós império, estando em consonância com as transformações em 

diversos países, que conforme Sprinthall e Collins (2003), é fruto do processo 

iminente de proteção ao desenvolvimento humano, pois diante das transformações 

sociais disseminadas mundialmente, a adolescência passa a ser encarada como 

um período vital no ciclo da vida.  

Apenas sociedades ou grupos sociais mais desenvolvidos estabelecem, 

ainda que vagarosamente, a inserção dos adolescentes em suas coletividades 

enquanto sujeitos não considerados crianças ou adultos. Nesse âmbito, introduz-

se o status adolescente (GALLATIN, 1978), ao qual relaciona-se para diversos 

países, não diferente do Brasil, à concepção de democratização, educação e até 

as leis trabalhistas (GALLATIN, 1978; SCHOEN-FERREIRA et al., 2010).  

 Até este período, segundo Priore (2001), esta etapa da vida no Brasil, 

dispunha uma atenção periférica, entretanto, a partir de meados de 1900, torna-se 

alvo de políticas públicas a depender da região demográfica e das camadas sociais. 
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Como consequência, paulatinamente verifica-se maior intromissão do serviço 

público junto aos adolescentes (AMAZONAS; BRAGA, 2006; SCHOEN-FERREIRA 

et al., 2010). 

As políticas públicas no Brasil, instituídas pelo Estado em resposta às 

demandas da sociedade numa tentativa de manifestar o compromisso público, se 

fortalecem em consonância com a evolução dos debates internacionais (ARAÚJO, 

2016; ARECO et al., 2011). Neste ínterim, valoriza-se continuamente a descoberta, 

o reconhecimento, a defesa e proteção da criança e do adolescente. Por 

conseguinte, para Marcílio (1998) o Estado ao reconhecer o adolescente e esta 

etapa da vida como especiais, com características específicas, viabiliza a 

institucionalização dos seus direitos básicos.  

No início do século XX, as políticas sociais voltadas para as crianças e 

adolescentes no Brasil, tiveram início com a obrigatoriedade do ensino fundamental 

(FERREIRA, 2016).  

Na primeira metade do século, durante o Estado Novo (1937-1945), no 

regime político brasileiro instaurado pelo então presidente Getúlio Vargas, 

originam-se instituições estatais norteadas ao cuidado e proteção da criança e do 

adolescente (FERNANDES, 2013). 

Nas décadas subsequentes, a discussão em torno da infância e 

adolescência passam a ser consideradas segundo Barbosa e Magalhães (2013), 

prioridades no campo político e social. Neste ínterim, implementa-se ações voltadas 

a atenção à saúde da criança e do adolescente, mas somente no período da Nova 

República, elabora-se, com a Constituição Federal de 1988, conhecida como a 

Constituição Cidadã, os direitos e garantias fundamentais, atribuindo-se aos 

adolescentes os direitos de educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância e a assistência aos desamparados (BRASIL, 1988). 

Sob a égide dos princípios legais, com base na constituinte de 1988, é dever 

da família, da sociedade e do estado assegurar 

à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligencia, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 
1988). 
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Tratar as crianças e os adolescentes como cidadãos, pressupõe o 

reconhecimento dos seus direitos, no entanto, conforme Rossi (2008), grande parte 

dos adolescentes nesse cenário, são compreendidos respectivamente como 

objetos de direito 

Diante dessa conjuntura, promulga-se o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), lei 8.069/90, sob o âmbito de pormenorizar a Constituição 

Federal de 1988, ou seja, fazer com que os direitos e garantias legais e 

constitucionais assegurados à esse público, sejam melhor conhecidos, 

compreendidos e, acima de tudo, cumpridos pelo Estado e famílias (DIGIÁCOMO, 

2017).  

O período da adolescência, é cronologicamente segundo o ECA, a faixa 

etária dos doze aos dezoito anos de idade. Entretanto, em casos excepcionais, este 

período pode se prorrogar até os 21 anos de idade (BRASIL, 2017). 

O ECA normatiza e organiza o sistema de garantia de direitos do 

adolescente, assegurando-lhes os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, bem como a proteção integral e plena oportunidade de tornar-se um 

membro útil na sociedade (BRASIL, 2017). 

 Os direitos enunciados no ECA, aplicam-se a todos os adolescentes, sem 

discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, cor, religião, 

condição econômica, ambiente social, local de moradia ou outras condições que 

diferencie-os na comunidade em que vivem (BRASIL, 2017). 

2.2.2. Direitos e políticas sociais para adolescentes no Rio de 

Janeiro 

Os primeiros serviços voltados especificamente a essa população surgiram 

na década de 1970 impulsionados não só pela Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (UERJ), mas por outras no cenário nacional, com objetivo de promover 

serviços de caráter assistencialistas (DIAS; OLIVEIRA, 2009). 

No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro, o 

primeiro treinamento de profissionais voltados para a atenção à saúde dos 

adolescentes foi instituído em 1987, fruto de uma parceria entre a UERJ e a SMS 

(FERREIRA, 2016). 

O governo brasileiro nas décadas supracitadas esforçava-se para garantir 

políticas públicas de saúde que considerem os adolescentes como cidadãos de 
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direitos. Como um dos desdobramentos da 42ª Assembleia Mundial da Saúde, 

promovida pela OMS, institui-se o Programa Saúde do Adolescente (PROSAD), um 

ano após a promulgação da Constituição Federal Brasileira em 1988 (JAGER et, 

al. 2014). 

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro, desde 1987, vem 

implantando paulatinamente o PROSAD. Este assegura-se nos princípios e 

diretrizes básicos do Sistema Único de Saúde (SUS), fundamentando-se na 

Promoção da Saúde, na identificação de grupos vulneráveis, em práticas 

educativas e participativas, permeando todas as ações dirigidas aos adolescentes 

(BRASIL, 1996). Para isso, em congruência, deve-se promover a saúde integral do 

adolescente, favorecendo o processo geral de seu crescimento e desenvolvimento, 

sob a prerrogativa de redução da sua morbimortalidade e das injustiças sociais. 

A implementação do PROSAD nos moldes da portaria número 980/GM, de 

21 de dezembro de 1989 se deu em 1992 segundo Ferreira (2016) com a criação 

da Gerência do Programa de Saúde do Adolescente (GPA), subordinada à 

Coordenação de Programas de Atenção Integral à Saúde e à Superintendência de 

Saúde Coletiva da SMS.  

No Rio de Janeiro, o PROSAD foi instituído como um programa estratégico, 

dada sua relevância e capacidade de contribuir significativamente nas ações 

com/para os adolescentes. Para Branco (2002), o PROSAD é um coadjuvante na 

prevenção da violência em suas diversas vertentes, no consumo abusivo de álcool 

e outras drogas, enfim, é um investimento social. 

Apesar dos avanços e da certeza da contribuição do PROSAD à saúde dos 

adolescentes, ainda há desafios a enfrentar (WHO, 2001). Nesta perspectiva, 

projetos como o: “repensando o PROSAD” do Núcleo de Estudos de Saúde 

Coletiva da UFRJ em parceria a GPA da SMS redefinem estratégias a nível local, 

regional e central para o bom caminhar do programa no estado do Rio de Janeiro, 

considerando suas contextualidades (BRANCO, 2002). 

Grande parte das unidades da SMS/RJ desenvolvem ao menos uma 

atividade sistemática direcionada aos adolescentes, que podem ser atendidos em 

qualquer unidade de saúde da Atenção Primária, onde serão acolhidos, e suas 

queixas compreendidas, sempre respeitando a confidencialidade e o sigilo 

(BRASIL, 2009a). Apesar das possibilidades do PROSAD, seus princípios e 
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diretrizes, são afetados pelo desaceleramento econômico brasileiro e estadual de 

2014 até a presente data.  

O Rio de janeiro foi um dos estados mais afetados por esta situação, pivô de 

constantes crises na saúde tanto no âmbito municipal quanto estadual. Esta 

condição, atingiu em cheio a Cidade, deixando severas cicatrizes, dentre elas o 

retrocesso dos avanços no setor saúde, refletindo consecutivamente no PROSAD 

e especialmente nos adolescentes, que consecutivamente expõem-se à situações 

de vulnerabilidades 

2.3. Vulnerabilidade e adolescência: conceitos e definições. 

A Constituição Federal de 1988, promulgada após o fim do regime militar, foi 

resultado de intensos debates entre diferentes categorias profissionais, 

acadêmicas, populares e políticas. Nela, em um processo de iniciativa do poder 

público à garantia dos direitos de cidadania da população, se estabelece uma 

política consolidada de bem-estar social.  

Com as reformas ou contrarreformas de cunho neoliberal que aconteceram 

no Brasil nas últimas décadas, as políticas públicas de seguridade social sofrem 

impactos limitantes em sua abrangência, que culmina na redução de direitos e 

retração de benefícios já conquistados (CARMO; GUIZARDI, 2018). 

No que concerne as políticas de saúde, na década de 1990, já concebia-se 

que as condições de alimentação, saneamento básico, informação, entre outras, 

estavam estritamente ligadas a situação de saúde. Os determinantes sociais da 

saúde, nessa perspectiva, consideram que as condições sociais, bem como as 

vulnerabilidades, afetam a saúde. 

A adolescência é uma etapa distinta de múltiplas características, as quais 

podem diferir de região para região. No Brasil, país de grandes proporções 

territoriais, presencia-se diferentes adolescências, desta forma, o ECA, documento 

que consolida legitimamente os direitos da criança e do adolescente, dispensa nos 

termos da lei que todos os adolescentes brasileiros, independentemente de sua 

posição demográfica, são sujeitos de direitos e devem gozar de serviços que 

possam contribuir ao seu desenvolvimento físico, intelectual, moral, espiritual e 

social (BRASIL, 2017). Entretanto, apesar da responsabilidade do Estado na 

garantia dos seus direitos, juntamente com a família, estes por muitas das vezes 

não são assegurados, dirigindo-se em oposição aos ditames absorvidos pela 
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doutrina de proteção integral, ao qual contemplam a adolescência, conforme afirma 

Digiácomo (2017), como prioridade absoluta em todo cenário nacional. 

O período de adolescência no Brasil é complexo, não devendo ser reduzido 

somente à faixa etária, uma vez que esta etapa, segundo Ozella (2002) e Grossman 

(2010), é permeada por estigmas, estereótipos, perturbações, conflitos com os pais, 

uma etapa de tormentos associados à sexualidade, desequilíbrios e de 

instabilidades, ou seja, um momento de constantes transformações e repleto de 

decisões, os quais podem conduzi-los à situações vulnerabilidade.   

A palavra “vulnerabilidade”, ganha ênfase nos repertórios educacionais 

brasileiros no final do século XX. Entretanto, é em meados de 1980, que intensos 

debates acerca ocorrem, principalmente no âmbito da saúde (FREITAS, 2016).  

Discussões em relação a temáticas inerentes aos adolescentes são 

frequentes nos anos que antecedem a promulgação do ECA, assim como a 

vulnerabilidade, que segundo Rizzini et al. (2010), é um termo amplamente 

presente no cotidiano de tramitações e de elaboração do ECA.  

O estudo da vulnerabilidade não é uma ação neutra (TURNER, 2014), 

principalmente para os adolescentes, considerados a população mais exposta a 

esse fenômeno (CARVALHO; ALMEIDA, 2003; SILVA; FERRIANI; SILVA, 2012).  

Dessa forma, a compreensão dos fatos e da vulnerabilidade em si, pode, ser 

imensamente valiosa tanto ao debate em escolas quanto nos serviços de saúde, 

sendo capaz de despertar no adolescente e em sua família, reflexões relativas à 

vida, saúde e sua posição social.  

Hoje, cerca de um terço dos adolescentes brasileiros não possuem renda 

suficiente para adquirir uma cesta básica; ademais, aproximadamente 60% dessa 

população, são monetariamente pobres e/ou privado de direitos, como: educação, 

informação, proteção contra o trabalho infantil, moradia, água e saneamento 

(UNICEF, 2018). 

No Brasil, pode-se considerar que mais da metade dos adolescentes são 

acometidos por alguma vulnerabilidade (UNICEF, 2018), fenômeno que advém de 

condicionantes multifacetados presentes na vida do sujeito por inúmeras situações, 

impossibilitando assim, que o sujeito satisfaça em plenitude, suas demandas.  

É notável que uma multiplicidade de adolescentes brasileiros vivem em 

condições de privação, ainda que estas sejam garantidas pelo Estado. Desta forma, 

considerá-los sujeitos que integram essas circunstâncias, é reconhecê-los como 
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sujeitos providos de direitos imersos à condições desfavorecedoras, em que a 

vulnerabilidade, torna-se elemento transversal ao seu viver. Ela, por sua vez, não 

é um processo estritamente condicionado a ausência ou precariedade no acesso à 

renda, mas um processo amplo, que se expressa em diferentes níveis, capazes de 

acometer os adolescentes nos mais diversos contextos de vida, limitando seu 

desenvolvimento e usufruto da cidadania. 

Uma proposta de Promoção da Saúde com os adolescentes, preconiza 

ações que permitam o desenvolvimento de suas competências e habilidades 

pessoais. Nessa perspectiva, o enfrentamento e a minimização das 

vulnerabilidades, se tornam mais coerentes. Para isso, sua análise deve envolver 

a avaliação articulada de três planos analíticos, a saber: o individual, o social e o 

programático (AYRES, 2009). 

O componente individual, refere-se ao grau e à qualidade de informações 

que uma pessoa tem sobre um determinado problema, bem como a capacidade 

deste, de buscar ativamente essas informações, incorporá-las em seu cotidiano de 

preocupações, construindo possibilidades efetivas e protetoras, integradas ao seu 

cotidiano (AYRES, 2009; SEVALHO, 2018). Este eixo relaciona-se à questões que 

dependem diretamente das ações individuais, moldando o comportamento e as 

atitudes do sujeito, tendo como base, o conhecimento que ele possui, expressa e 

transforma.  

O componente social segundo Ayres (2009), é relativo à obtenção de 

informações, à possibilidade de metabolizá-la e ao poder de as incorporar a 

mudanças práticas, o que não depende somente dos indivíduos, mas de aspectos, 

como acesso a meios de comunicação, escolarização etc. 

O componente programático, refere-se à mobilização de recursos sociais de 

modo efetivo e democrático aos indivíduos para que eles não se exponham à danos 

e/ou se protejam deles. Este componente é pertinente à qualidade e funcionamento 

dos bens e serviços, pois quanto mais abrangente, maior sua efetividade. 

Todos esses aspectos devem ser incorporados às análises de 

vulnerabilidade. Sua definição, remete a ideia de multideterminação de sua gênese 

não estritamente condicionada à ausência ou precariedade no acesso à renda, mas 

subordinada também às fragilidades de vínculos afetivo-relacionais e desigualdade 

de acesso a bens e serviços públicos (BRASIL, 2009b). 
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De acordo com o Ministério da Saúde, vulnerabilidade significa “a 

capacidade do indivíduo ou do grupo social de decidir sobre sua situação de risco, 

estando diretamente associada a fatores individuais, familiares, culturais, sociais, 

políticos, econômicos e biológicos” (BRASIL, 2007, p. 9) 

Para Ranci (2003), em uma perceptiva ampliada, a vulnerabilidade indica 

“uma situação de vida, em que a autonomia e a capacidade de autodeterminação 

dos sujeitos é permanentemente ameaçada por uma inserção instável dentro dos 

principais sistemas de integração social e de distribuição de recursos” (RANCI, 

2003, p. 546). 

Sob outra perspectiva, Ayres (2009) define vulnerabilidade como a chance 

de exposição das pessoas ao adoecimento, como a resultante de um conjunto de 

aspectos não apenas individuais, mas também coletivos, contextuais, que 

acarretam maior suscetibilidade à condições que possam afetar a saúde. 

Em acréscimo, Sierra e Mesquita (2006), defendem que em determinadas 

situações, o estado de vulnerabilidade pode afetar a saúde, mesmo na ausência de 

doenças, acometendo a integralidade do bem-estar psicológico, social ou mental 

do sujeito.  

É no período da adolescência que as pessoas se tornam mais vulneráveis 

(UNICEF, 2011). As alterações na auto-estima, a ausência de educação, proteção 

e cuidados podem ocasionar implicações perniciosas no decurso desta etapa que 

podem implicar por toda vida, tornando-os propensos a situações 

vulnerabilizadoras. 

A dinâmica cotidiana demanda dos adolescentes, habilidades de 

enfrentamento dos constantes desafios e diversidade de adventos. Em situações 

desfavorecedoras estes sujeitos podem ficar propensos a escolhas menos 

conscientes, e eventualmente, negligenciadoras de acontecimentos importantes 

que afetam o transcorrer de sua vida e saúde. Para isso, uma rede de apoio 

(familiares e profissionais de educação e saúde), que integre o seu dia-dia é 

fundamental para desenvolvimento e lapidação de suas potencialidades neste 

período de profundas transformações como a puberdade, o surgimento de pelos no 

púbis, o crescimento da barba, o aumento da estatura, a primeira menstruação, a 

exposição ao álcool e outras drogas e o afloramento da sexualidade. 

2.4. O conceito saúde 
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A compreensão do ser adolescente deve levar em consideração as distintas 

formas de vulnerabilidade que esta população se expõe. Essa é uma fase própria 

da vida, em especial pela responsabilidade na tomada de decisões que favoreçam 

sua saúde, mesmo quando, em situações desvantajosas. O juízo de valor às 

eventualidades, o cuidado com sua vida e também com a do outro, são frutos de 

boas escolhas, entretanto, raros são os adolescentes brasileiros que se encontram 

em circunstâncias permanentemente favoráveis à saúde. Desta forma, o processo 

do fortalecimento de sua autonomia, bem como no controle dos determinantes que 

possam influenciar seu bom caminhar da vida são aspectos fundamentais à sua 

saúde. 

Conceituar saúde não é uma tarefa simples e demanda uma interpretação 

ampla das conjunturas sociais, econômicas, políticas e culturais que se tem 

conhecimento. Assim, um olhar analítico para diferentes épocas da humanidade, 

diferentes classes sociais e regiões que se perpetuaram e perpetuam, são aspectos 

significativos ao seu estudo e compreensão.   

A origem do conceito saúde ao longo da história, concebe diversas frentes 

ideológicas. Uma delas é a concepção mágico-religiosa, a qual parte do princípio 

que a doença manifesta-se a partir da existência de forças alheias introduzidas ou 

aproximadas do homem, devido ao pecado e/ou maldição. Esta frente vigorara ante 

a visão racional da medicina.  

Impulsionado pelos avanços frente à racionalidade, Hipócrates (460-360 

a.C), um dos mais referenciais da história médica, defende que a saúde seria fruto 

do equilíbrio baseado na compreensão do que constitui a doença (CAIRUS; 

RIBEIRO, 2005), assim, tudo que a ocasiona deve ser controlado para uma 

constante harmonia.  

Galeno (129-199), Paracelsus (1493-1541) e Leriche (1879-1955), este 

último responsável pela citação: saúde é o silêncio dos órgãos (LERICHE, 1950). 

Entretanto, outros, em épocas distintas, contribuíram em diferentes graus de 

relevância ao conceito saúde, que apesar de ter avançado no cenário mundial, o 

direcionamento da percepção sobre o que realmente seria, coadjuva à sua 

compreensão como a ausência de doenças.  

Nesta perspectiva, o indivíduo seria reconhecido como um complexo de 

órgãos responsáveis por padrões gerais, que quando desregulados, ocasionam a 
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redução da saúde. Desta forma, aproxima-se do paradigma biomédico, 

caracterizado pela ênfase nos aspectos biológicos, individuais e mecanicistas. 

 Por não haver um conceito universalmente aceito do que é saúde, nesse 

interim, identifica-se a necessidade de um consenso entre as nações. Deste modo, 

com o término da segunda guerra mundial (1939 a 1945) cria-se a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), que conceitua saúde como o estado de completo bem-

estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e enfermidades 

(WHO, 1946).  

Este conceito é uma revolução à época, especialmente por distanciar-se da 

perspectiva única e exclusivamente biológica, sendo a saúde, não somente a 

ausência de doenças, pois se assim fosse, caberia ao biológico, todos os processos 

que pudessem ocasionar sua alteração. Desta forma, caracteriza-se saúde como 

fenômeno amplo e indivisível. 

Em contraponto, Nietzsche (2017), acentua que não existe nenhuma saúde 

em si, e todas as tentativas de definir tal coisa, fracassaram até então, portanto, 

cabe a cada indivíduo definir o que seria saúde para si, o que dependeria de seu 

objetivo, horizonte das suas forças, anseios, impulsos e, sobretudo, dos ideais e 

fantasias de sua alma, podendo haver então, inúmeras saúdes.    

O amadurecimento desse debate intensifica-se ainda mais por conter no 

documento supracitado da OMS em 1946, a inclusão do Estado como responsável 

em caráter obrigatório por promover e recuperar a saúde, assim como o direito à 

saúde pelo cidadão (SCLIAR, 2007). 

 A OMS promove a Conferência de Alma-Ata “Saúde para todos no ano 

2000” com vistas ao fortalecimento do conceito, enfatizando que saúde é um direito 

humano fundamental, e seu alcance nos maiores níveis possíveis e atingíveis são 

considerados a meta mundial mais importante, requerendo para isso, uma ação 

intersetorial (WHO, 1978). 

De acordo com a Carta de Ottawa, é fundamental compreender que saúde 

se cria e se vive no marco cotidiano, inclusive, em centros educacionais, sendo 

esta, o resultado dos cuidados que cada um dispensa sobre si e aos demais (WHO, 

1986b). 

Saúde é um pré-requisito básico para o desenvolvimento individual e de 

qualquer coletivo (WILKINSON; MARMOT, 2003); entretanto, em meados da 

ditadura militar brasileira, ela não tinha um caráter ampliado, assim, era 



34 
 

considerada simplesmente como a ausência de doenças e basicamente atendia os 

grupos sociais de maior poder aquisitivo. À vista desse cenário, discutia-se um novo 

paradigma para a saúde, que se materializou a partir de movimentos sociais, 

apesar de todas as resistências econômicas e políticas impostas pelo então 

governo brasileiro. 

Como fruto das lutas da sociedade civil, de representantes do poder 

legislativo, dos acadêmicos, entre outros, emerge o Movimento de Reforma 

Sanitária sob a prerrogativa de democratizar a saúde brasileira e torná-la direito de 

todos os cidadãos e dever do Estado. As narrativas entorno dessa reforma, 

esforçam-se em prol da conquista de melhorias nas condições de vida. Seu 

engajamento entre os setores e as valorosas discussões, resultaram na VIII 

Conferência Nacional de Saúde com o título: “Pela Reforma Sanitária. Saúde: 

direito de todos, dever do estado”.  

As propostas da Reforma Sanitária culminaram, finalmente, na 

universalidade do direito à saúde, oficializado com a Constituição Federal de 1988 

e com o Sistema Único de Saúde (SUS). A partir destas conquistas, o direito à 

saúde passa a ser garantido mediante políticas sociais que visem a superação das 

desigualdades, a melhoria das condições de vida, a redução das vulnerabilidades, 

do risco de doença e outros agravos, bem como o acesso universal e igualitário as 

ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. 

O documento final da Reforma Sanitária aprecia o tema saúde como um 

conceito multifatorial e abrangente, não estando, desta forma, apenas ligado aos 

processos biológicos, mas aos resultados das condições de alimentação, 

habitação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, 

acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde (BRASIL, 1988).   

Ter saúde e estar sadio segundo Canguilhem (2011), é a capacidade de, 

diante das adversidades da vida, produzir novas normatividades, novos modos de 

viver, apropriando-se da ideia de que a vida é permanentemente (re)instauradora 

de normas, deste modo, enquanto estivermos vivos, estaremos em produção, 

fazendo escolhas, produzindo nosso modo de viver, de cuidar de si e também do 

outro.  

A saúde de uma pessoa, determina-se por complexos eventos multifatoriais 

que interagem continuamente entre o sujeito, seus semelhantes e com o ambiente, 

assim, ações intersetoriais e intrasetoriais, são fundamentais à sua contribuição. 
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Sobre tal prerrogativa, tanto a temática saúde como o fazer saúde deve ser tão 

atuante na escola com os adolescentes como as demais ciências e outros temas 

relevantes. 

2.5. Promoção da saúde 

 A Promoção da Saúde foi nominada pela primeira vez em meados de 1945 

pelo sanitarista Henry Sigerist, considerado seu maior precursor (DEMARZO, 

2011). Intimamente relacionada ao movimento de crítica ao modelo hegemônico 

medicalocêntrico, a Promoção da Saúde almeja um novo paradigma, questionando 

o modelo flexneriano, que se expressa segundo Flexner (1910), através de uma 

extensa reforma no ensino médico, centrando a medicina na doença de forma 

individual e concreta. Nesta perspectiva, toda maneira de manifestação das 

doenças em uma sociedade, estaria voltada simplesmente ao processo biológico, 

abrangendo apenas as inteirações unicausais, em que os agentes etiológicos das 

doenças (bactérias, vírus, protozoários etc.) seriam os únicos responsáveis pelo 

seu aparecimento. 

As posturas assumidamentes positivistas do modelo flexneriano, se 

expressam com alcances limitados, sobrelevando a responsabilização individual 

pelo surgimento das doenças. Desta forma, condutas culpabilizantes do indivíduo 

se fazem presentes no decurso de seu adoecimento, pois estes seriam os únicos 

responsabilizados, nesta prerrogativa, por sua situação de saúde. 

A ausência do social e dos coletivos nos processos de saúde e doença são 

umas das inquietações de Sigerist (1960), que propõe, em alternativa, sua inclusão 

em todas as práticas de saúde pública. Deste modo, para se promover a saúde, 

seria necessário colocar em evidência outras esferas para além daquela 

incorporada por Flexner, sendo assim, dar-se-ia, importância também às  condições 

de vida decentes, de trabalho, de educação, de lazer, de moradia, entre outras, pois 

sem elas, as pessoas estariam frente a situações de vulnerabilidades, que, 

consequentemente, poderiam acarretar na redução de sua saúde e no 

aparecimento de doenças. 

As discussões iniciais quanto a Promoção da Saúde, se deram, segundo 

Czeresnia e Freitas (2009), devido aos custos desmedidamente crescentes na 

assistência médica, que não correspondiam a resultados equivalentes. Sob essa 

prerrogativa, Sigerist na década de 1940, (1940; 1941) pressupõe a priori uma 
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Promoção da Saúde que considere, além dos problemas médicos pautados na 

existência das doenças, além da recuperação, da reabilitação, além da prevenção, 

que prioriza uma conduta e comportamentos saudáveis, o predomínio dos 

problemas sociais, pois estes poderiam ser uma das principais causas das 

doenças. Assim, Sigerist, redefine a organização dos serviços de saúde incluindo 

nesse panorama, práticas de Promoção da Saúde.  

Nos anos de 1960, Leavell e Clark (1976, p. 11) ressaltam que os objetivos 

finais de todas as atividades de saúde são a Promoção da Saúde, a prevenção de 

doenças e o prolongamento da vida. Em conformidade, os mesmos autores 

propuseram o modelo de história natural da doença composto por três níveis de 

prevenção, a saber: prevenção primária (Promoção da Saúde e proteção 

específica), secundária (diagnóstico, tratamento precoce e limitação da invalidez) e 

terciária (reabilitação) (LEAVELL; CLARCK, 1965). Neste caso Promoção da Saúde 

se encontra no primeiro nível de prevenção, o que para Antonovsky (1996), gera 

uma recorrente discussão dessas duas temáticas, pois nesse âmbito, ambas 

mantêm o foco sobre as doenças.  

Para Leavell e Clarck (1976), as práticas de Promoção da Saúde se 

resumiriam em recomendações voltadas às mudanças de hábitos, entretanto, essa 

assertiva não contemplava a essência da Promoção da Saúde, pois a natureza dos 

hábitos supracitados seriam unicamente o reflexo de escolhas individuais, o que 

poderia contribuir a culpabilização do indivíduo.  

Sob uma perspectiva mais profunda, o hábito é um componente dinâmico e 

dialético que possui uma série de processos favorecedores ao constructo de 

conhecimentos, que são necessários tanto na perspectiva individual, quanto na 

coletiva, sendo importantes subsídios à Promoção da Saúde, não no aspecto 

culpabilizante, mas a partir de uma concepção ampla.  

Após sua eclosão com Henry Sigerist, a temática Promoção da Saúde, torna-

se cada vez mais presente em debates e discussões em relação às práticas de 

saúde e políticas públicas. A Promoção da Saúde enquanto um processo, 

proporciona novos horizontes à questões que até então estavam naturalmente 

consolidadas, aquelas que comumente visavam interpretar até os problemas 

sociais com respaldo da biologia. 

A Promoção da Saúde é um novo paradigma que interpreta e fornece novos 

significados às necessidades e ações em saúde, apresentando-se assim, um 
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caráter mais abrangente, contextual, histórico, coletivo e amplo, diferindo-se da 

perspectiva exclusivamente biológica, mecanicista, individual e específica 

(PEREIRA; PENTEADO; MARCELO, 2000; SÍCOLI; NASCIMENTO, 2003).  

O avanço da compreensão da Promoção da Saúde e seu campo de atuação, 

bem como a evolução do conceito de saúde, são considerados aspectos 

fomentadores de novos panoramas capazes de contribuir à construção de um 

diálogo globalizante acerca de ambas temáticas, fortalecendo e estreitando suas 

aproximações.  

Saúde, nessa prerrogativa, não é somente resultado de boas condições 

biológicas. Ela agora apresenta um caráter ampliado, em contemplativa com as 

definições de Promoção da Saúde, que a enfatiza também como resultados dos 

determinantes sociais e econômicos.  

A saúde, apesar de ser resultado de ações multifatoriais, é alcançável e algo 

a ser atingido. Segundo Arouca (2003), saúde vai desde direito ao trabalho e salário 

condignos, da educação, alimentação, habitação, ao conjunto de ações 

governamentais, desta forma, faz-se necessário uma política econômica adequada 

e social prioritária, transcendendo a questão de médicos, hospitais e medicamentos 

(AROUCA, 2003).  

Para Buss (2009), a Promoção da Saúde é a contestação do papel 

protagonizante dos determinantes gerais sobre as condições de saúde, consistindo, 

ainda segundo ele, a um produto de amplo espectro de fatores relacionados com a 

qualidade de vida e a um padrão adequado de estilo de vida. A saúde é multifatorial 

e as pessoas, não só o indivíduo, devem ter seu acesso. Desta forma, saúde deve 

ser compreendida em seu sentido mais amplo por meio de políticas públicas e de 

ambientes favoráveis ao desenvolvimento do empowerment (empoderamento) das 

comunidades (BUSS, 2009). 

Os conceitos de Promoção da Saúde, são, ao longo do tempo, 

implementados segundo Rabello (2010) em diversos países desenvolvidos, como 

o Reino Unido, Bélgica, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, entre outros. 

Porém, provém do Canadá, país que também adotou as tendências da Promoção 

da Saúde, a proposta de ampliação do entendimento da atenção à saúde para além 

do modelo mecanicista individual, que se estrutura com o Relatório Lalonde - uma 

nova perspectiva na saúde dos canadenses, em 1974. Apesar do ideário, a 

proposta do então Ministro da Saúde canadense Marc Lalonde, mostra-se 
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polêmica, pois coloca como foco, na visão de alguns críticos, a transformação do 

estilo de vida, dando margem a uma interpretação culpabilizadora do indivíduo por 

suas enfermidades (RABELLO, 2010).  

Jack Epp, sucessor de Lalonde, acata as críticas, desenvolve o Relatório 

EPP – Alcançando saúde para todos, convoca uma conferência denominada “Além 

do Cuidado da Saúde” com participação da OMS e avança em conceitos como: 

empoderamento, participação social e cidade saudável (BRASIL, 2002).  

Esta conferência, que tinha como objetivo ajustar a política de saúde à 

prática dos preceitos da Declaração de Alma-Ata, estabelece bases para a 

consolidação de um novo paradigma à Promoção da Saúde, impulsionando a 

primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em 

Ottawa, Canadá (WHO, 1986b; BRASIL, 2002). 

A Promoção da Saúde é o nome dado pela Carta de Ottawa, ao processo de 

capacitação da comunidade para atuar na melhora de sua qualidade de vida e 

saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo (WHO, 1986b). 

Ela representa uma estratégia promissora para enfrentar os múltiplos problemas de 

saúde que afetam as populações humanas e seus entornos. 

A paz, educação, habitação, alimentação, renda, ecossistema estável, 

recursos sustentáveis, justiça social e equidade, seja no acesso, na distribuição de 

renda e na participação, são condições e requisitos fundamentais para a saúde 

(WHO, 1986b). Nesse âmbito, a saúde deve ser encarada como um conceito 

positivo, que evidencia e considera, a partir dos contextos intrínsecos em que o ser 

humano está inserido, os aspectos sociais, individuais e coletivos.  

A declaração de Bangkok (WHO, 2005), ao reafirmar as determinações das 

conferências anteriores, considera a saúde como um direito fundamental, cabendo 

à Promoção da Saúde enquanto um processo, permitir as pessoas melhorarem o 

controle sobre sua saúde e seus determinantes através da participação e da 

mobilização individual e coletiva. Assim, a Promoção da Saúde não deve ser 

apontada como responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para além de um 

estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar global (WHO, 1986b).  

No contexto do SUS, a Promoção da Saúde é uma estratégia que se 

configura ao enfrentamento dos problemas de saúde da população. Sua 

institucionalização inicia-se em 2005 com a Política Nacional de Promoção da 

Saúde (PNPS), ampliando as possibilidades das políticas públicas existentes, 
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visando, consequentemente, o enfrentamento dos desafios de produção da saúde 

e a qualificação contínua das práticas sanitárias e do sistema de saúde (BRASIL, 

2014). 

As iniciativas de Promoção da Saúde, se sustentam, de acordo com a OMS, 

por políticas, programas e outras atividades organizadas, planejadas e aplicadas 

de acordo com os seguintes princípios: concepção holística, intersetorialidade, 

empoderamento, participação social, equidade, ações multi-estratégicas e 

sustentabilidade (WHO, 1998). 

A mudança de concepção sobre saúde, caracteriza um paradigma, que 

valoriza para além das dimensões biológicas, os fenômenos sociais. Desta forma, 

a atenção à saúde, não deve restringir-se apenas ao caráter individual com 

condutas culpabilizantes, principalmente com os adolescentes, por esta ser uma 

fase de repletas e constantes alterações psicológicas. Para tanto, são 

indispensáveis à transcendência do modelo médico-curativo, ações coletivas, pois 

a saúde pode ser considerada como uma manifestação processual que se 

condensa socialmente. 

A concepção holística determina que as iniciativas de Promoção da Saúde 

considerem a saúde em seu caráter amplo e multifatorial, contemplando a posição 

assumida pela OMS (WHO, 1984, p.20), cujo declara que a “Promoção da Saúde 

envolve a população como um todo no contexto do seu dia-a-dia, ao invés de 

enfocar grupos de risco para doenças específicas”. Assim sendo, o conceito 

ampliado de saúde valoriza a superação da concepção flexneriana de saúde, 

incluindo em sua agenda, o compromisso com a incorporação de temas referentes 

aos Determinantes Sociais da Saúde (DSS), elucidando os modos e condições de 

vida e trabalho, as condições socioeconômicas, as culturais e também ambientais. 

Uma ação de Promoção da Saúde que leve em consideração os DSS, 

pressupõem políticas direcionadas para tal, juntamente com a cooperação dos 

atores envolvidos. Sendo assim, ações conjuntas ou articuladas entre diferentes 

setores, como o da educação e da atenção primária da saúde por exemplo, são 

fundamentais ao alcance sinérgico das melhores e cabíveis opções de saúde em 

resposta às necessidades dos adolescentes.   

Por sua vez, os DSS são definidos como os fatores sociais, econômicos, 

culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a 

ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população (CNDSS, 
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2006), ou seja, são as características sociais dentro das quais a vida transcorre 

(TARLOV, 1996). 

A compreensão dos DSS é relevante ao debate devido sua influência no 

processo saúde-doença. Os adolescentes, neste caso são muitas das vezes 

entendidos apenas na esfera individual, nesse sentido, os atores que fazem parte 

de seu cotidiano, devem considerar que uma gama de condicionantes pode estar 

contribuindo ao comportamento do adolescente, como propagandas, pressão de 

pares, entre outros. 

 Para Rose (1992), a mudança de comportamentos é uma tarefa difícil, 

entretanto, quando se promove políticas, programas educativos, criação de 

espaços favoráveis à saúde, promove-se de maneira mais concreta, um 

comportamento favorável à saúde. Essa, é uma tarefa laboriosa, mas inteiramente 

praticável e possível, principalmente quando se alia à Promoção da Saúde, se 

munindo de conceitos e princípios que poderiam estar contribuindo a essa 

conjuntura.  

A Promoção da Saúde é um processo amplo capaz de contribuir à vida de 

todas as pessoas, tornando-as mais ativas e participativas em suas demandas, 

suas necessidades individuais e coletivas, como também nas conjunturas políticas 

e ideológicas presentes em seus lugares de vida.  

Para o alcance da Promoção da Saúde, é necessária sua articulação com 

diversos setores, haja vista seu potencial de abrangência e contribuição ao 

protagonismo das pessoas no controle dos DSS. Desta forma, remodelar a ideia de 

que a escola é o único lugar onde se ensina é fundamental, bem como, afastar a 

concepção de que a temática saúde é apenas trabalhada dentro dos serviços de 

saúde.  

A escola apresenta uma natureza imensamente municiada de 

conhecimentos e aprendizagens. Assim, incluir a temática saúde em seu contexto 

é superar ações isoladas por meio de uma abordagem integrada.  

A instituição escolar possui elevada importância à formação de todo ser 

humano, contribuindo para a socialização do conhecimento e ao desenvolvimento 

de um cidadão. Ela é uma importante aliada da Promoção da Saúde, pois, por meio 

de seu espaço formal de ensino, pode sincronicamente contribuir com os atores 

envolvidos no processo educacional, para que estes, ao se fortalecerem e 
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desenvolverem suas habilidades pessoais, sejam capazes de melhorar seus níveis 

de saúde.  

Os princípios e valores da Promoção da Saúde, reformulados e atualizados 

na Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), visam à equidade, à melhoria 

das condições e dos modos de viver e à afirmação do direito à vida e à saúde 

(BRASIL, 2014). Eles, são indispensáveis em todas as práticas e ações nesse 

campo de atuação. Desta forma, elenca-se estratégias com objetivo de produzir 

respeitando as especificidades e as potencialidades dos sujeitos.  

O direcionamento das ações de Promoção da Saúde de maneira condizente 

com os objetivos, princípios, valores, diretrizes, temas transversais, estratégias 

operacionais, responsabilidades e temas prioritários presentes na PNPS (BRASIL, 

2014), podem potencialmente atuar com efetividade na redução das 

vulnerabilidades e dos riscos à saúde vinculados aos DSS. Para isso, Sícoli e 

Nascimento (2003), destacam que a integração de diferentes áreas de 

conhecimento, a combinação de métodos e metodologias, bem como as ativas de 

ensino, são fundamentais ao processo de atenção e cuidado dos adolescentes e a 

da defesa de sua saúde e da vida. Nessa perspectiva, a Promoção da Saúde se 

consolidaria no campo da saúde a partir de estratégias e ações fundamentadas em 

seus princípios e valores, favorecendo o trabalho intrasetorial, intersetorial, 

integrado e em redes. 

As estratégias fundamentais para a Promoção da Saúde, segundo a Carta 

de Ottawa (1986) são: a defesa da saúde e da vida (advocacy), a capacitação e 

a mediação. 

2.5.1. Defesa da Saúde 

A defesa da saúde e da vida consistem no reconhecimento da saúde como 

recurso indispensável ao viver. Diversos fatores, podem tanto favorecê-la, quanto 

prejudicá-la, portanto, as ações de Promoção da Saúde, objetivam com o diálogo 

abrangente e afetivo com a sociedade, o controle dos determinantes sociais, 

contribuindo desta forma, não só à vida do indivíduo, mas de toda comunidade. Em 

suma, a defesa da saúde seria a compreensão dela em seu caráter multifatorial, 

bem como a incorporação da luta por sua causa e defesa por sua condição plena, 

ampliando consecutivamente, até as possibilidades de transformações de políticas 

públicas.  

2.5.2. Capacitação 
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A estratégia capacitação fundamenta-se na redução das diferenças do 

estado de saúde da população a partir do seu empoderamento e desenvolvimento 

das habilidades pessoais. Para tanto, o desenvolvimento da equidade, um dos 

valores da Promoção da Saúde e princípio doutrinário do SUS, se torna 

fundamental, pois, assim, as pessoas que necessitem de um maior cuidado, teriam, 

já as que requerem menos, o cuidado estaria em conformidade. Desta forma, o 

direito à saúde, estaria em consonância com o senso de justiça e com as 

determinações sociais. 

As ações de Promoção da Saúde objetivam reduzir as diferenças no estado 

de saúde da população e assegurar oportunidades e recursos igualitários para 

capacitar todas as pessoas a realizar completamente seu potencial de saúde 

(WHO, 1986b).  

Para Buss (2000), ambientes favoráveis, acesso a informação, habilidades 

para viver melhor, bem como oportunidades para fazer escolhas mais saudáveis, 

estão entre os principais elementos capacitantes. 

2.5.3. Mediação 

Levando em consideração que a saúde não deve ser assegurada 

exclusivamente pelo setor saúde, a estratégia mediação tem como objetivo 

principal o alcance de todas as pessoas, independentemente de sua raça, posição 

social, etnia, situação econômica, entre outras, abrangendo desta forma, diferentes 

profissões, comunidades e culturas. Todos, segundo essa estratégia, têm 

responsabilidade com a saúde, podendo estes, contribuírem à sua saúde, a do 

outro e da comunidade sem intenção de retorno. Deste modo, o mediador teria 

função de facilitador do processo de mudança/reorientação positiva da saúde e 

ainda, o de contribuir no processo de negociação com setores e atores envolvidos 

em seu desenvolvimento. 

Defesa da causa, capacitação e mediação são, as três estratégias 

fundamentais da Promoção da Saúde, que dispõe de cinco campos centrais de 

ação: elaboração de políticas públicas saudáveis, reorientação dos serviços de 

saúde, ambientes saudáveis, desenvolvimento de habilidades pessoais e o 

reforço da ação comunitária. Destes, considera-se apenas os três últimos 

relevantes à pesquisa.  
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2.5.4. Ambientes saudáveis 

Na criação de ambientes saudáveis, preconiza-se o reforço da harmonia 

entre a população e o meio ambiente, tanto físico, quanto social, econômico e 

político. A gênese dessas condições, pressupõe o fortalecimento do cuidado do 

adolescente e de todos outros atores envolvidos, com o ambiente em sua plenitude, 

consigo, com o outro e com toda comunidade.  

As ações em prol de um ambiente saudável não implicam na 

responsabilização e/ou culpabilização individual por sua conjuntura, visto que 

vivemos em uma sociedade que valoriza o diálogo e os esforços coletivos para a 

estruturação de rumos e soluções.  

Está na essência do ser humano, a necessidade de apresentar-se de alguma 

forma próximo ou junto com o outro, admitindo-se mutuamente como sujeitos 

capazes de participarem, cooperarem, dialogarem e reconhecerem a 

indispensabilidade do próximo para nossa subsistência enquanto cidadãos 

responsáveis por uma sociedade favorável ao desenvolvimento humano e ao bem-

viver.  

Um ambiente favorável a saúde é fundamental ao seu desenvolvimento. 

Desta maneira, a concepção de ambiente e saúde, podem ser considerados 

interdependente e inseparáveis, segundo a Declaração de Sundsvall (BRASIL, 

2002). Para isto, é necessária uma ação ampla que dê relevância às condições 

favoráveis de saneamento, de água, do ar, de trabalho, entre outras que contribuam 

à melhoria da qualidade de vida. 

Para Sperandio e colaboradores (2004), a constituição dos ambientes 

saudáveis, tem um potencial particular de integração do ambiente desenvolvido 

com toda sua redondeza, colocando em evidência a necessidade de 

comportamentos positivos, equânimes e intersetoriais por meio de uma ampla 

participação social. 

O ambiente favorável à saúde, é um movimento consolidado na Constituição 

Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e um campo de ação da Promoção da Saúde, que 

corrobora ao olhar integral para o ambiente em todas as suas dimensões, adotando 

esses espaços como essenciais à vida e capazes de, consecutivamente, ampliar o 

conceito de saúde para além do hegemônico hospitalocêntrico. Nessa concepção, 

caracteriza-se a saúde como um recurso para a vida propício de ser desenvolvido 
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nos espaços que circundam o ser humano, isto é, onde se habita, se vive, frequenta 

e todo seu entorno. 

2.5.5. Desenvolvimento de habilidades pessoais 

Este campo implica na divulgação de informações relevantes à saúde, 

aumentando o leque de conhecimento dos sujeitos, habilitando-os a escolhas que 

os conduzam a uma saúde melhor e à compreensão dos serviços disponíveis para 

a sua garantia. 

Segundo a Carta de Ottawa (1986), é essencial capacitar as pessoas para 

aprender durante toda a vida, preparando-as para as diversas fases da existência, 

o que inclui o enfrentamento das doenças crônicas e causas externas.  

Esta tarefa pode ser efetivada nas escolas, nas residências e em outros 

espaços comunitários, pois saúde não é compromisso exclusivo do setor saúde. 

Portanto, o desenvolvimento das habilidades pessoais, é imprescindível para ao 

sucesso das ações de Promoção da Saúde. 

2.5.6. Reforço da ação comunitária 

O último campo central da Promoção da Saúde em destaque conceitua-se 

como: o incremento de poder nas comunidades, nas escolas, e em todos os lugares 

cabíveis, tendo em vista a construção da autonomia do indivíduo e a valorização 

deste como um cidadão de direitos.  

A Promoção da Saúde trabalha através de ações comunitárias concretas e 

efetivas no desenvolvimento das prioridades, na tomada de decisão, na definição 

de estratégias e na sua implementação, visando a melhoria das condições de 

saúde (WHO, 1986b). Para isso, é fundamental ao exercício da Promoção da 

Saúde, a construção, juntamente com os sujeitos, de ações prioritárias em saúde, 

bem como a implementação de estratégias para o alcance dos maiores níveis 

possíveis de saúde.  

Dos sete princípios caracterizadores das iniciativas de Promoção da Saúde 

definidos pela OMS (concepção holística, intersetorialidade, empoderamento, 

participação social, equidade, ações multi-estratégicas e sustentabilidade), são 

relevantes ao debate: o empoderamento, a participação social e a 

intersetorialidade.  

2.5.7. Empoderamento 

O empoderamento (empowerment), nesta síntese de relações com a 

Promoção da Saúde, pode ser considerado um aliado primordial, pois tem a 
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potencialidade de contribuir transversalmente as estratégias básicas fundamentais, 

aos campos centrais de ação e aos seus princípios caracterizadores.  

O debate sobre as relações poder e suas intrínsecas conexões com a vida e 

saúde das pessoas (Laverack & Wallerstein, 2001), está estreitamente relacionado 

com a concepção de empoderamento e é fundamental à Promoção da Saúde. O 

empoderamento, princípio e eixo central da Promoção da Saúde (CARVALHO, 

2004; AKERMAN, 2002), pode favorecer uma ampliação das possibilidades das 

pessoas. 

Segundo Meis (2011), o empoderamento também implica na tomada de 

controle pelos indivíduos e coletivos de suas vidas e do meio ambiente, tornando-

se, desta forma, possível a organização comunitária e a sustentabilidade dos 

projetos de Promoção da Saúde na comunidade.  

Como expressão fundamental para todas as práticas e ações no campo de 

Promoção da Saúde, o empoderamento favorece o protagonismo da população 

numa mudança de paradigma, o que para Buss (2000) e Airhihenbuwa, (1994), os 

torna coparticipantes nos processos e fatores que afetam toda sua vida e saúde. 

Deste modo, torna-se notório, a necessidade de integração do pensamento 

educacional à saúde, recuperando a suma importância da relação dos 

determinantes sociais, sem esquecer, ao mesmo tempo, o compromisso com o 

empoderamento, que segundo Rappaport (1987) seria um processo pelo qual as 

pessoas, as organizações e comunidades alcançam o domínio sobre seus 

interesses.   

Compreende-se o empoderamento, ora como um processo, ora como um 

resultado que se espera de intervenções em saúde na perspectiva da Promoção 

da Saúde, manifestando-se também como um fenômeno interpessoal ou ainda 

como resultante da interação multinível que favorece a mudança.  

O empoderamento apresenta-se também na escola. Para isso, a criação de 

condições fomentadores para tal, são valorosas. Nessas condições, os 

adolescentes, estariam propícios à exporem suas necessidades, ambições, dentre 

outros aspectos, sob prerrogativa de conduzi-los positivamente ao processo 

decisório de ações relacionáveis a sua saúde. É nesse contexto que Airhihenbuwa 

(1994), delineia a educação empoderadora ou educação de empoderamento 

(empowerment education) como um dos modelos de empoderamento, que teria 
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como foco a facilitação das escolhas individuais e comunitárias para fornecer 

aquisição de conhecimento com clarificação de valores.  

A educação empoderadora é um modelo de ensino-aprendizagem que 

almeja o rompimento com métodos educativos centrados do exercício do poder 

sobre o outro (WALLERSTEIN, 1992).  

Esta teoria, reforça o paradigma da Promoção da Saúde aplicada à 

educação com base na teoria freireana, e parte do estímulo ao empoderamento 

dos jovens e crianças da comunidade.  

A educação empoderadora está correlacionada ao compromisso e 

participação dos atores aos esforços conduzidos à mudança e melhoria de vida. 

Seu conceito é aplicado ao campo da saúde por Wallerstein e Bernstein (1998) 

como estratégia de educação para a saúde. 

Entre as perspectivas de abordagem da educação empoderadora, o 

conhecimento da cultura específica do grupo, a necessidade do diálogo 

permanente e a proposição de ações organizadas de intervenção sobre a realidade 

(WALLERSTEIN; BERNTEIN, 1998) tornam-se primordiais em uma ação de 

ensino. Por conseguinte, a realização de práticas pedagógicas direcionadas à 

construção e fortalecimento de habilidades individuais e coletivas que oportunizem 

e reforcem as relações de participação e confianças são fundamentais ao âmbito 

escolar.  

A Promoção da Saúde tem por objetivo a formulação e realização de 

estratégias cujo objetivo culmina no fortalecimento do indivíduo, capacitação, auto-

estima e adaptação ao meio a partir de práticas educativas submetidas ao 

empoderamento. 

Entre as alternativas de empoderamento, o empoderamento comunitário 

implica, na redistribuição de poder e na resistência daqueles que se desapoderam. 

Este entendimento corrobora para melhor compreensão dessa categoria, 

considerada, portanto, como um processo de validação da experiência de terceiros 

e de legitimação de sua voz e, ao mesmo tempo, de remoção de barreiras que 

limitem a vida em sociedade.  

Esta categoria de empoderamento, promove a participação, visando o 

aumento do controle sobre a vida por parte de indivíduos e comunidades, a eficácia 

política, uma maior justiça social e a melhoria da qualidade de vida (CARVALHO, 

2004).  
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De acordo com Wallerstein (2006), das estratégias mais autênticas de 

empoderamento, aquelas que reforçam a participação comunitária, garantindo-lhes 

a autonomia na tomada de decisão, são as mais cabíveis no discurso atual e 

hegemônico da saúde. Sobre esses aspectos, entende-se o empoderamento como 

um conceito diretamente relacionado à participação social e autonomia. Desta 

forma, a OMS, assevera que oportunidades de aprendizado para os assuntos de 

saúde, podem possibilitar as pessoas a assumirem maior controle sobre os fatores 

que afetam sua vida e saúde. (WHO, 1986b; WHO, 1998). 

A estruturação de programas/projetos na escola, parte da participação de 

todos os atores envolvidos, a partir do olhar para as necessidades dos profissionais, 

dos alunos, da escola e de toda comunidade. A inclusão social, juntamente com 

garantia da equidade, seria capaz de elevar o nível educativo, sobretudo, a 

possibilidade de escolhas mais favoráveis à saúde e a aquisição de habilidades 

para agir em defesa da vida. Sobre esta prerrogativa, a Promoção da Saúde, 

associada à ampliação da concepção biomédica, caracteriza-se essencialmente 

pela participação dos atores na tomada de decisão, ensejando respostas 

adequadas à realidade das pessoas, sucedendo e viabilizando o desenvolvimento 

social. 

Para Wallerstein (2009), um programa de Promoção da Saúde, por meio de 

um processo educativo, pode favorecer o empoderamento de todos os atores 

envolvidos no processo educativo. Assim, a participação social como um dos 

princípios caracterizadores da Promoção da Saúde, caracteriza-se como sublime 

contribuidora do processo de empoderamento.  

2.5.8. Participação Social 

A palavra participação tem significados distintos a depender do contexto, ou 

seja, uma série de definições. No escopo deste trabalho, ela relaciona-se à 

Promoção da Saúde. Nem todos os espaços que as pessoas se inserem, podem 

ser considerados de participação, pois para ser, é necessário que o sujeito tenha 

espaço, voz ativa e na prática, envolva a coletividade em suas ações. 

A participação é a condição na qual a pessoa cria possibilidades para a 

transformação social, logo, ela deve usufruir de espaços preconizadores e 

fomentadores do exercício da interpretação, da análise, do diálogo e do agir sobre 

a realidade. Ela deve, em consonância com a Promoção da Saúde, estimular o 
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empoderamento da população, pois assim, desenvolver-se-ia, habilidades para ter 

controle sobre sua própria autonomia. 

A Organização Pan-americana da Saúde (OPAS), referencia participação 

social como “um modelo de cogestão social que incorpora a negociação como 

instrumento de interação entre os atores sociais e reconhece a necessidade de 

construir o protagonismo dos atores através da capacitação para a tomada de 

decisões” (OPAS, 1995) 

Este, é um conceito amplo, que engloba diversos atores sociais, sendo, 

consecutivamente, mais apropriado aos objetivos da Promoção da Saúde, pois, 

segundo Silva e Pelicioni (2013), evita que a comunidade seja culpabilizada por 

possíveis fracassos em relação às ações promotoras.  

Bordenave (1983), afirma que a participação facilita o controle da 

consciência crítica da população, fortalece seu poder de reivindicação e as prepara 

para aquisição de mais poder perante a sociedade. Além disso, por meio da 

participação consegue-se resolver problemas que para o indivíduo sozinho, poderia 

parecer insolúvel.  

Considerada como um processo complexo e interativo, a participação social 

serve de fundamento para o desdobramento das relações de poder e do contexto 

histórico. Em tal grau, as pessoas envolvidas nesse processo, tornam-se seres que 

devem apoiar e/ou mediar o acesso ao conhecimento/informação incluindo a 

participação e o envolvimento individual/coletivo na tomada de decisão. 

De acordo com Rosen (1980), as relações participativas, implicam na 

inevitabilidade de uma intervenção ou atuação entre os setores para o melhor juízo 

dos fatores que possam influenciar na saúde da população. 

2.5.9. Intersetorialidade 

A intersetorialidade é uma exigência fundamental para o alcance das metas 

em saúde. Para isto, é primordial a coo-responsabilização de todos atores 

envolvidos nesse processo para que, dessa forma, a sociedade seja mais justa e 

saudável (RABELLO, 2010). 

A OPAS, define a intersetorialidade como o processo no qual objetivos, 

estratégias, atividades e recursos de cada setor são considerados segundo suas 

repercussões e efeitos nos objetivos, estratégias, atividades e recursos dos demais 

setores (BRASIL, 1992). 
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A intersetorialidade é uma instância privilegiada; assim, as questões de 

saúde, sejam elas políticas ou sociais, deixariam de ser exclusivamente setoriais e 

diluir-se-iam como pseudomandatárias de todas as ações de Promoção da Saúde. 

Desta maneira, intervenções sobre os níveis macro, intermediário ou micro dos 

DSS, podem ter maior efetividade com uma atuação coordenada entre os setores, 

abarcando assim, demandas públicas, políticas, sociais entre outras, em caráter 

transversal, inclusive com a participação social em seu desenho, processo e na 

implementação de programas ou ações. 

 A intersetorialidade, compreende-se como a articulação das possibilidades 

dos distintos setores de pensar a questão complexa da saúde, de se 

cooresponsabilizar por sua garantia como um direito humano e de cidadania, e de 

mobilizar-se na formulação de intervenções que a propiciem (BRASIL, 2010b).  

A Promoção da Saúde considera a intersetorialidade indispensável à 

projetos, estratégias, atividades e educação. Esta última, em consonância com a 

Promoção da Saúde, pode ser classificada como um veículo articulador do 

conhecimento e transformador de uma sociedade. Desta forma, a escola pode ser 

considerada um lócus privilegiado do desenvolvimento de todo cidadão (TAVARES, 

2002). Em conformidade, a Promoção da Saúde, processo inerente à diferentes 

setores, não é de responsabilidade restrita de apenas um setor, é um processo 

amplo que inclui o compromisso com o progresso humanitário conduzindo-se na 

direção de uma qualidade de vida e bem-estar intrinsicamente benéficos à saúde. 

Essa assertiva reforça a compreensão de que a escola, para ser forte, não 

deve se movimentar, dialogar e mediar apenas para dentro, deste modo, é preciso 

ter movimentos fora, ou seja, intersetoriais, seja com empresas, organizações não 

governamentais (ONGs), com a comunidade, com movimentos sociais, entre 

outros. Esse movimento corrobora para a transformação e ao fortalecimento 

educacional.  

2.6. Educação para a Promoção da Saúde  

2.6.1. O Papel da escola 

O papel da escola na sociedade tem gerado no interior do pensamento 

acadêmico vasta bibliografia das mais variadas matizes. Conceituar a escola e suas 

atribuições no corpo social é uma tarefa laboriosa e por muita das vezes divergente 

de acordo com alguns autores da área. Apesar das discordâncias, há pleno 
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consentimento que sua posição social fomenta o compromisso pessoal e social 

com a cidadania e a formação humana. Ademais, a escola é uma importante rede 

de apoio e de proteção do adolescente que vive em condições de vulnerabilidades, 

nela promove-se a da cultura de paz, espaços e redes dialógicas entre os partícipes 

de todo transcurso educacional. 

As escolas, tanto as de caráter público como as privadas são cenários 

revolucionários e transformadores, fundamentais ao pensamento reflexivo 

contemporâneo e à formação integral do ser humano.  

Nesse sentido, observa-se primeiramente que o ponto de partida para 

quaisquer ações dentro, de dentro para fora, ou de fora para dentro da escola, é o 

reconhecimento da amplitude e abrangência do caráter educacional, que 

geralmente é tratada apenas em sua dimensão mais restrita, ou seja, setorial, 

ocorrendo todo seu processo apenas na instituição. Assim, a educação deve 

sempre ultrapassar limites e horizontes impostos culturalmente ou pelo 

enrijecimento pedagógico característicos de algumas instituições de ensino.  

Para, Santos (2002) a educação deve ser entendida como aprendizado pelo 

qual o ser social incorpora conhecimentos que lhe permitam compreender e agir 

sobre a realidade que o cerca, é um ato que marca a própria materialidade do 

homem. Para isso, é nítido a necessidade de ter um sistema de ensino que seja 

democrático e universal de forma a consolidar diversos contingentes populacionais 

em seu espaço. Nessa perspectiva, refere-se não apenas à inclusão de pessoas 

com classes socioeconômicas mais baixas ou de minorias etnossociais na escola, 

mas de uma diversidade mais abrangente, rompendo com o modelo antiquado 

homogeneizador do sistema de ensino brasileiro. 

2.6.2. A inclusão dos temas transversais nas escolas  

Segundo Arelaro (2000, p.96), em 1990 o governo brasileiro não contava 

com um projeto conciso para englobar a educação nacional, pois não haviam 

propostas concretas por parte do governo capazes de mobilizar a sociedade para 

ações mais amplas em educação, como a inclusão da saúde em seu panorama por 

exemplo.  

Neste mesmo período, com toda reformulação das políticas sociais e 

econômicas mundiais e nacionais, o Brasil passou a participar de encontros 

internacionais, visando à discussão de questões relativas às políticas educacionais 



51 
 

(JACOMELI, 2007). Sendo assim, o Brasil passa a conduzir suas políticas sociais 

conforme o compromisso assumido frente à proposta de “Educação para Todos”, 

resultando, entre outras coisas, na elaboração de suas propostas curriculares 

(OLIVEIRA, 2010).  

Este contexto é fundamental para definir o processo de idealização e 

implantação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Estes constituem-se 

como um referencial para a educação em todo território nacional, sendo uma 

proposta de natureza flexível, não configurando-se como homogênea e/ou 

impositiva, pois estes, ao conceder governabilidades no âmbito local, regional, dos 

professores até os gestores, oportuniza decisões contextualizadas e respeitadoras 

das diversidades culturais, regionais, religiosas, étnicas e políticas (BRASIL, 1997).  

Para isso, faz-se necessária uma proposta educacional que considere a 

atual realidade brasileira, a profunda desigualdade, iniquidade e estratificação 

social. Deste modo, o sistema educacional, amparado nos PCN deve propor uma 

prática educativa adequada às necessidades sociais, políticas, econômicas e 

culturais da realidade local e brasileira, de forma a garantir a formação de cidadãos 

autônomos, críticos, participativos social e politicamente, capazes de posicionar-se 

de maneira crítica, responsável e construtiva em diferentes situações com 

responsabilidade sobre sua saúde e da comunidade (BRASIL, 1997).  

Integrar implícita e explicitamente conteúdos relacionados a questões 

sociais ao cotidiano do sistema educacional é fundamental a formação do cidadão 

e à Promoção da Saúde.  

Temas importantes, os quais não pertencem a uma disciplina específica, 

voltados para a compreensão e construção da realidade social, representam-se 

como os temas transversais. São temas diversos e complexos, que abordam 

questões presentes na atualidade sob diversas formas.  

Os temas transversais, externam-se em um documento específico no qual 

são elucidados conteúdos e orientações didáticas, como o tema transversal saúde. 

Este tema é apresentado em linhas gerais como multifatorial, implicando no estilo 

de vida, sustentabilidade, entre outros aspectos referentes à vida humana.   

Pela abrangência das dimensões de análise, do estudo e da pluralização dos 

temas cotidianos, incorporam-se aos PCN, os temas transversais, sendo estes: o 

trabalho e consumo, ética, meio ambiente, pluralidade cultural, orientação sexual, 

temas locais e a saúde (BRASIL, 1997; BRASIL, 1998). As aproximações destes 
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temas aos adolescentes são imprescindíveis, pois abordarão transversalmente em 

todas as disciplinas, questões relativas aos seus contextos sociais, econômicos e 

políticos.  

O tema transversal, pautado nos objetivos do ensino fundamental, não se 

restringe apenas a instrução de sabes disciplinares tradicionais. Os temas podem 

além de compactuar com a saúde, ser considerados importantes para a vida não 

apenas dos alunos, mas de toda comunidade, estando diretamente ligados ao 

cotidiano das pessoas, promovendo, implícita e explicitamente, valores que a 

sociedade julga como necessários.  

Para o desenvolvimento dos temas transversais, são necessários itens 

básicos nas escolas, como uma infraestrutura adequada, a valorização profissional 

do professor e principalmente a transformação deste espaço em um ambiente 

saudável e prazeroso.  

Temas e conflitos vividos pela maioria das pessoas em seu dia a dia fazem 

parte desse documento, que pode ter, de acordo com a região, conteúdos 

contextualizados nos interesses e nas necessidades da vida comunitária e 

cotidiana das pessoas, em suas relações locais e concretas. Assim, de acordo com 

Araújo (2014), cada cultura, cada sociedade, cada comunidade, atenta aos 

princípios da transversalidade, pode eleger os temas transversais que considera 

pertinentes ser abordados nas instituições educacionais, desta maneira, pode-se 

considerar os temas como parâmetros norteadores flexíveis e adaptáveis à 

determinada comunidade. 

 A inserção do adolescente a essas temáticas pode favorecer seu 

desenvolvimento amplo e também à uma sociedade mais justa, democrática, 

participativa e contemplativa. Consequentemente, o potencial individual singular 

para aquisição de competências, bem como: o reconhecimento crítico do contexto 

social, suas demandas, o desenvolvimento de habilidades e capacidades para 

enfrentamento dos eventos adversos intrínsecos à vida são aspectos inerentes aos 

objetivos dos temas transversais.  

Posto isto, os temas transversais, pautados nos princípios orientadores da 

educação escolar: igualdade de direitos, dignidade da pessoa humana, 

participação e corresponsabilidade pela vida social (BRASIL,1997), buscam 

contribuir para o desenvolvimento dos indivíduos enquanto cidadãos, fomentando 

condições psicológicas, sociais e físicas para sua participação autônoma em 
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questões sociais, públicas, políticas e sua integração à sociedade, conectando-a a 

valores humanos, saberes interpessoais e significados da vida, tornando toda a 

comunidade capaz de eleger critérios de ação pautados na justiça em diferentes 

situações da vida (BRASIL, 1997). 

 Assim, pressupõe-se um compromisso das relações interpessoais e sociais 

escolares com as questões envolvidas no tema saúde, a fim de que haja uma 

coerência entre os valores experimentados na vivência que a escola propicia aos 

alunos e ao contato intelectual com tais valores. (BRASIL, 1997, p. 45).  

Os adolescentes, sob a ótica da Promoção da Saúde, ao familiarizar-se com 

os temas transversais, são capazes de identificarem aspirações, satisfazerem suas 

necessidades e modificarem favoravelmente o meio ambiente, tornando a vida e 

seu território objetos de cuidado a partir de “ um conjunto de ações de saúde no 

âmbito individual e coletivo, que abranjam a promoção e a proteção da saúde, o 

cuidado, a prevenção de agravos e a redução de danos ou sofrimentos que possam 

comprometer suas possibilidades de um viver de modo saudável (BRASIL, 2010b). 

2.6.3. A escola, uma aliada da saúde 

Na escola, o adolescente adquire consciência da sociedade, percebe os 

condicionamentos e diferenças sociais, presencia situações culpabilizantes ou 

condenativas de seu comportamento e discute alternativas de mudança. Este 

período é marcado por particulares transformações biológicas, psicológicas e 

sociais em um estágio de transição para a vida adulta. 

É dentro deste contexto, que a abordagem do tema saúde na escola tem 

sido objeto de discussões quanto sua abrangência, dimensões, abordagens e 

estratégias.  

Resultados de vários estudos indicam que o trabalho da saúde na escola, 

focalizada no controle e prevenção de doenças, é pouco efetiva para estabelecer 

mudanças de atitudes e opções mais saudáveis de vida que minimizem as 

situações de risco à saúde dos adolescentes (BRASIL, 2009c). 

A escola na contemporaneidade é uma instituição que não pode limitar-se 

ao ensino das matérias tradicionais. A atual conjuntura exige uma escola com uma 

visão global do ser humano, incluindo teorias e práticas de cidadania e inserção do 

aluno na sociedade. Deste modo, abre-se um terreno extremamente fértil, cujo 

campo de atuação, valoriza as ações em saúde na escola, devendo esta assumir, 
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em consonância com os conceitos de Promoção da Saúde, uma postura 

participativa.  

Desta forma, um enfoque educacional pautado na Promoção da Saúde, 

exige um pensar na escola a partir de seus diversos níveis, com uma articulação 

entre os diferentes setores, escalões hierárquicos e de saberes, inserindo seus 

atores nesse processo, como sujeitos capazes de produzirem efeitos significativos 

na saúde da população, facilitando assim, o desenvolvimento de suas 

competências e autonomia em saúde. 

Segundo Ayres (2009), adotar a Promoção da Saúde na escola, é ir além 

das tendências modeladoras de ensino, fortemente difundidas com base no 

paradigma comportamentalista individual, em que o indivíduo é legitimamente 

culpabilizado por falhas no processo de aprendizagem e consecutivamente do 

cuidado.  

As escolhas dos adolescentes, ainda que em um período de vida complexo, 

podem refletir em leituras distorcidas e preconceituosas a respeito de suas ações, 

desdobrando-se em um movimento culpabilizador da sociedade por suas escolhas. 

O fortalecimento das habilidades pessoais e o reforço das ações 

comunitárias, são opções da Promoção da Saúde disponíveis para que as pessoas 

possam alcançar maior controle sobre sua própria vida, bem como fazer as 

melhores escolhas à condução de uma saúde melhor. Para isso, alternativas 

metodológicas nas escolas, são imprescindíveis, apesar de serem pouco comuns 

em um cenário educacional amplamente envolvido por um vasto aparato 

burocrático, com pouco espaço para flexibilidade e realização de experiências 

alternativas no ensino.   

2.6.4. As vulnerabilidades na adolescência 

A partir da década de 1980, as Conferências Internacionais de Promoção da 

Saúde, deram início a um movimento em âmbito global, colocando em foco a 

discussão de vários conceitos, como o de vulnerabilidade. Assim, surgiram 

inúmeros programas e ações que considerassem as características e contextos de 

cada território, de indivíduos e os diferentes níveis de vulnerabilidade social. 

Sabe-se que os fatores que potencializam as vulnerabilidades na 

adolescência são principalmente: grandes privações socioeconômico-culturais, 

tendência a comportamentos de grupo entre os adolescentes, modismos, 
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necessidade de auto-afirmação, desinformação/curiosidade/insegurança e as 

chamadas relações de gênero. Assim sendo, as estratégias para a diminuição das 

vulnerabilidades, referem-se ao acesso de informações e comportamentos 

positivos, seja em relação as doenças sexualmente transmissíveis, a gravidez 

precoce, o uso indevido de drogas, entre outros temas, que podem igualmente 

contribuir para ao estado de vulnerabilidade.  

É nesta fase que as vulnerabilidades se concentram mais. Há um certo 

sentimento de parte dos adolescentes que eles estão imunes aos acidentes, que 

não precisam dos serviços de saúde, que são e estão saudáveis. Estes fatos, são 

agravados quando há o uso de álcool e drogas ilícitas ou quando há instabilidade 

nas relações familiares. Nesta faixa etária, o ser humano está ávido por aventuras, 

entretanto, mesmo que seu status de vulnerabilidade seja dos mais preocupantes, 

não se deve individualizar ou culpabilizá-los por sua conjuntura.  

A concepção de vulnerabilidade caracteriza-se pela multideterminação de 

sua gênese, ou seja, é um processo amplo e complexo, não estando apenas ligado 

somente ao indivíduo, haja vista que esta, é uma condição em que as pessoas 

estariam em perigo ou expostos a potenciais danos em razão de uma fragilidade 

atrelada à existência individual, marcada por contradições. 

É neste cenário que os adolescentes se inserem, em uma condição social 

subordinada ao desequilíbrio de vínculos afetivo-relacionais, desigualdade de 

acesso aos bens, serviços públicos e a renda. Isto posto, o estado de 

vulnerabilidade associa-se não somente às ideias individualizantes, mas sobretudo, 

aos coletivos, rompendo os processos subalternizantes. 

A consideração exclusiva de um aspecto específico em uma situação de 

vulnerabilidade, bem como a individualização de um sujeito, tende a estabelecer 

uma relação conflituosa, pois aqueles que assim creem, os culpabilizam e omitem 

toda dimensão social, pessoal e subjetiva do indivíduo que se transcorre no 

intermédio de cada uma das suas decisões.  

De acordo com Ayres (2009), a vulnerabilidade pressupõe e demonstra, 

simultaneamente, que todo comportamento, não parte somente do indivíduo em 

relação ao outro e seu entorno. Desta maneira, para que ocorram mudanças mais 

profundas e interessantes relacionadas a construção da presença e afirmação de 

um ser humano no mundo, se faz necessário a participação de diversos atores, 
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neste caso, os da saúde e educação são privilegiados por sua proximidade com os 

adolescentes. 

O agir em saúde, expressa simbolicamente a necessidade de uma atuação 

que objetive a prática do cuidado no seu sentido mais amplo, envolvendo diferentes 

profissionais de saúde e educação para que haja o reconhecimento e trabalho na 

redução das vulnerabilidades. Neste caso, uma intervenção mais harmônica e 

positiva, pressupõe que os profissionais envolvidos, devem equacionar suas 

diferenças e trabalhar conjuntamente para melhoria do ambiente escolar e seu 

entorno.  

A escola é um espaço fundamental para o desenvolvimento do ser humano, 

ademais, é um lugar em que questões e conhecimentos acerca da saúde, são 

trabalhados. Desta forma, a harmonia entre profissionais de saúde e educação são 

imprescindíveis, especialmente em ações de Promoção da Saúde, a qual ampliaria 

a concepção dos determinantes sociais da saúde relacionadas à vulnerabilidade e 

a pluralidade de fatores que interferem no dia-dia das pessoas e em seus territórios. 

O ato de educar é um instrumento valioso instituído na sociedade, para a 

sociedade, que possui diversos matizes. A educação pode ser considerada uma 

ferramenta de constante libertação, pois, havendo a categorização do ensino, 

temas da comunidade recorrentes, seriam trabalhados ainda na escola, ampliando 

o contexto real das condições sociais, políticas e econômicas que circundam os 

indivíduos.  

Ensinar, é desmitificar, é ampliar horizontes, capacitar, produzir autonomia. 

Ensinar não é apenas a transferência de conhecimentos, mas a criação de 

possibilidades para sua própria produção ou construção.  

Freire (1996), defende que a educação libertadora desperta a consciência 

do aluno, sendo ela, uma exigência humana à construção de possibilidades. Desta 

maneira, quaisquer tipos de teorias precisam ser expandidas ao concreto, ao 

prático e principalmente incarnadas em sua essência, envolvendo os alunos e os 

demais atores em todo processo de construção, podendo assim, inclusive, tornar a 

saúde mais satisfatória. 

Esta concepção de educação, coloca no centro do processo da 

aprendizagem aqueles que são socialmente desfavorecidos ou eivados pelas 

vulnerabilidades. Assim sendo, não haveria exclusão, desigualdades ou injustiças 

no ambiente educacional. Deste modo, o professor e/ou profissional de saúde 
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juntamente com os adolescentes, ao colocarem em evidência as transformações, 

mudanças, conjunturas de um território, estariam contribuindo à sua 

conscientização e saúde.  

Ayres (2001) ressalta que um ambiente propício a esse processo, atribui-se 

a um caráter inexoravelmente intersubjetivo na construção de identidades. Nesta 

ocasião, o emprego das temáticas mais presentes em determinada comunidade, 

que representem as vulnerabilidades locais, se tornam mais fáceis, por exemplo: 

em um lugar que haja rotineiramente a sombra da violência, lidar com esse tema, 

em conjunto com pessoas que nele estão inseridos, é mais plausível e valoroso, 

pois a prática e a vivência de cada pessoa, são importantes ao debate, elevando o 

constructo comunitário, quando comparado à um tema distante e não ocasional.  

 A Promoção da Saúde, vai além dos cuidados de saúde. Ela, é uma ação 

coordenada que potencialmente ultrapassa as fronteiras da escola, e visa, 

juntamente com todos atores envolvidos nesse processo, a ampliação o conceito 

de saúde e seus determinantes sob a ótica de seus princípios caracterizadores e 

campos centrais de ação.  

Segundo a Carta de Ottawa, a Promoção da Saúde requer a identificação e 

remoção de obstáculos, como a vulnerabilidade, e tem como objetivo maior indicar 

que as escolhas saudáveis são possíveis de se realizarem (WHO, 1986b). Dessa 

maneira, promover saúde seria compreender e valorizar o adolescente em sua 

íntegra, incluindo em seu contexto, tanto as vulnerabilidades quanto suas 

potencialidades. Portanto, o reconhecimento da subjetividade do território, do 

indivíduo e do coletivo; da solidariedade, ética, conscientização, diálogo, mediação, 

participação, inclusão social, equidade, autonomia, do respeito aos direitos 

humanos e do empoderamento na produção do cuidado, são condições essenciais 

ao saber saúde e devem, ser trabalhadas transversalmente com os adolescentes.  

2.6.5. O acesso a educação 

 O acesso o conhecimento e a educação, são os pontos de partida para o 

enfrentamento das vulnerabilidades. A educação tem resultados profundos na vida 

de uma pessoa, portanto, adotar transversalmente a temática saúde e seus 

determinantes, não restringindo-se aos conteúdos técnicos das disciplinas, é 

fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade. Desta forma, a Promoção 

da Saúde, quando elvovida nesse processo, atua em consonância com a 
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transversalidade, colocando em prática um processo de capacitação das pessoas 

para que elas obtenham cada vez mais, controle sobre os condicionantes que 

afetam sua vida, bem como as vulnerabilidades.  

A universalização do acesso escolar tem por objetivo a superação das 

desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na 

erradicação de todas as formas de discriminação (BRASIL, 2014). 

Universalizar o acesso à educação é de real importância a todo sistema de 

ensino brasileiro, pois o fornecimento de condições de integração às pessoas das 

mais variadas inclinações ideológicas, de diferentes regiões do país, diferentes 

cores, raças, sexos, desejos e aspirações, alia-se à ampliação da diversidade 

populacional no interior das escolas. 

No Brasil, todos os cidadãos têm direito ao acesso integral e uma educação 

gratuita e de qualidade. A inclusão dos adolescentes nesse processo, bem como o 

fortalecimento de sua participação ativa estaria em consonância com os valores e 

diretrizes da educação brasileira. Entretanto, apesar dessas garantias, sua inclusão 

e acesso à uma educação condigna, que seja propiciadora de oportunidades 

concernentes com as amplas concepções preconizadas pela escola para a 

formação de sujeito, nem sempre são garantidas.  

Hoje, o Brasil, apesar de estar entre as 10 maiores economias do mundo 

(PORTILLO, 2018), apresenta resultados elevados de evasão e absenteísmo 

escolar. Segundo dados do IBGE (2018), pouco mais de 15% dos adolescentes 

estão fora da escola, e cerca de 30% não estão na série adequada de estudo.  

Globalmente, o Brasil nos últimos dois anos, está estagnado em relação à 

redução das desigualdades. Desta forma, segundo Georges e Maia (2018), o país 

pode estar caminhando para um grande retrocesso, pois já é o 9ª mais desigual do 

planeta.  

Estes dados reforçam que a qualidade de educação no Brasil corrobora para 

tais níveis e pressupõe maiores investimentos, bem como sua atratividade e 

alinhamento com as demandas da sociedade.  

A agenda 2030, a qual contém o conjunto de 17 Objetivos para o 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), afirma que é necessário medidas 

transformadoras para assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e 

mulheres à educação, garantindo-a em todos os níveis, inclusive para aqueles em 

situações de vulnerabilidades (ONU, 2015). 
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2.6.6. O processo ensino-aprendizagem 

A oferta da educação favorece a inserção das pessoas em idade escolar na 

instituição formal de ensino e também aquelas que, por ocasionalidade da vida, se 

afastaram. Desta maneira, uma vez dentro do processo, há a possibilidade de 

fomento da participação ativa dos adolescentes no decurso educacional. Assim, 

como afirmado anteriormente, a inclusão da temática saúde no cotidiano escolar, 

em seu conceito ampliado, é uma das medidas que, juntamente com a Promoção 

da Saúde, contribuem à aproximação dos adolescentes, seu território, e os bens e 

serviços públicos.  

O processo de aprendizagem representa a qualidade do ensino e da forma, 

que o conhecimento está transitando na subjetividade de cada sujeito. 

A educação é o processo de constante criação de conhecimentos assim, seu 

desenvolvimento, a depender das metodologias adotadas, é uma prática que 

desencadeia reflexões quanto a vida cotidiana, concedendo ao indivíduo, a 

capacidade de ampliação de sua autonomia e de pensamento crítico frente suas 

condições de vida e saúde. 

Para Freire (1987), a educação é potencialmente um processo 

emancipatório dos sujeitos, por meio do qual a reflexão crítica sobre a realidade 

permite aos homens e mulheres se posicionarem habilmente, frente as 

adversidades da vida.  

Uma educação libertadora e democrática favorece o pensamento divergente 

para além enrijecimento curricular. A inclusão transversal dos temas e questões 

importantes, urgentes e presentes sob várias formas na vida cotidiana, são 

relevantes ao constructo do indivíduo. Porém, quando há o controle das atividades 

docentes, restringindo sua prática, ou amordaçando sua arbitrariedade intelectual 

a profissão que cumpre um papel essencial para o desenvolvimento dos indivíduos 

e da sociedade, acaba que, mesmo sem querer, contribuindo para a robotização 

do ensino e daqueles que o colhem.  

Novas relações pedagógicas e sua consolidação são importantes, pois a 

disciplina, o controle e a organização, as cadeiras uma atrás da outra, o tablado do 

professor, apesar de poderem dar bons frutos, se põem à prova na sociedade 

contemporânea. 

Profundas transformações econômicas, sociais e culturais vêm se 

sucedendo desde os primórdios da implementação da metodologia tradicional de 
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ensino. Desta maneira, sob essa e outras prerrogativas, alternativas metodológicas, 

direcionam-se à adoção de conteúdos heterogêneos condizentes com as 

demandas da sociedade, fato que poderia corroborar para a disseminação do 

conhecimento e da Promoção da Saúde. Por conseguinte, a igualdade no acesso 

ao conhecimento, ou seja, o reconhecimento das pessoas como iguais no ato de 

ensino-aprendizagem, é uma tendência que perde força no campo educacional, 

visto que, os movimentos metodológicos atuais, inclusive na Promoção da Saúde, 

apontam para a valorização do sujeito enquanto ser único.  

As metodologias ativas de ensino em consonância com a Promoção da 

Saúde, tendem a legitimar a relevância de cada sujeito e reconhecer suas 

individualidades em um processo ensino-aprendizagem que traga proveitos não só 

para uma pessoa, mas beneficiando toda a comunidade. Assim, comumente as 

instituições de ensino adotam metodologias que sejam cativantes e propiciadoras 

da integração e internalização dos conhecimentos pelos alunos, considerando suas 

intrinsecidades. 

Se as pessoas fossem concebidas como iguais e os professores não 

considerassem suas diferentes formas de aprender, de captarem os conteúdos, de 

participarem das atividades, entre outras, haveria o favorecimento, segundo Araújo 

(2014), da exclusão dos alunos com diferenças biológicas, sociais, econômicas, 

psíquicas, culturais, religiosas, raciais, ideológicas e de gênero ou a desqualificação 

do pensamento livre. 

O reconhecimento dos indivíduos enquanto seres únicos, auxiliam as 

instituições de ensino no desenvolvimento de suas habilidades pessoais e em seu 

empoderamento, uma vez que a perpetuação do conhecimento, principalmente 

aqueles que possuem relevância a um determinado contexto social, contribuem ao 

sujeito e auxiliam, concomitantemente, ao processo de formação de um cidadão 

reconhecedor da pluralidade dos seus direitos.  

Estudar é um ato complexo e não pode ser reduzido apenas como uma ação. 

Esta prática vai muito além da postura rotineira de execução de tarefas concedidas 

pelo professor. Estudar, exige eventualmente além de um trabalho melindroso, 

certa disciplina intelectual.  

Conviver em harmonia com as pessoas em um ambiente saudável, aquele 

que a Promoção da Saúde preconiza, pressupõe um ensino ampliado e integrador, 

onde os conhecimentos trabalhados sejam contextualizados pelos sujeitos, uma 
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vez que estes, comumente interrogam-se a respeito da qualidade, da real 

necessidade de aprendizado de tal conteúdo e principalmente, sua usualidade em 

seu dia a dia. Afinal, qual o papel da escola, ser um estacionamento de crianças e 

adolescentes? Formar os indivíduos para vestibular? Conservar a estrutura atual 

da sociedade?  

O sistema educacional não deve ser comparado a uma empresa de 

manufatura, em que a matéria prima seria o aluno, e este, teria o reconhecimento 

dos trabalhadores por suas potencialidades de tornar-se um produto, que dentro de 

um período, estaria disponível no mercado para que as pessoas pudessem usufruir.  

O produto não questiona, apenas se mobiliza e satisfaz seu público, mas os 

alunos não, estes enquanto cidadãos de direito, devem ser incentivados com 

conhecimentos capazes de transformá-los em agentes críticos, questionadores, e 

cientes dos paradoxos que entretecem a teia social em que estão inseridos.  

A utilização de um ensino inovador e contemplativo justificaria as ações 

voltadas para toda comunidade escolar, dando concretude às propostas de 

Promoção da Saúde.  

O período da adolescência demanda ações educativas ampliadas. Desta 

forma, é fundamental ao seu desígnio, práticas integradas e coesas com a saúde, 

porém, nem toda escola oferece flexibilidade para tal ou harmoniza-se com sua 

relevância.    

Práticas e ações condizentes com a Promoção da Saúde, incluem o aluno 

como um ser autônomo e capaz de se tornar um dos membros responsáveis à 

construção do seu saber. Desta forma, a educação que corrobora para esse fim, 

está em conformidade com os objetivos sociais de uma formação para cidadã em 

consonância com a defesa da saúde e da vida.  

Uma educação que não fomente o desenvolvimento da capacidade crítica 

de uma pessoa, consuma a insuficiência e a incapacidade do sujeito na distinção 

da totalidade crítica, além de não representar e promover os valores e princípios da 

Promoção da Saúde.  

O sistema educacional brasileiro objetiva a aquisição de conhecimentos e o 

desenvolvimento de habilidades por parte dos alunos. Esta é uma tarefa que 

conjectura o reconhecimento de diversos eixos temáticos considerados importantes 

ao desenvolvimento humano e da comunidade. Assim sendo, sua corporificação e 

legitimação junto às atividades escolares, possibilitam a sociedade, a compreensão 
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do universo e das temáticas consideradas importantes a subjetividade das pessoas. 

Essa mobilização viabiliza o entendimento do universo para além da leitura parcial 

da realidade ou do modelo cartesiano (ARAÚJO, 2014).  

Tornar os indivíduos capazes de tomarem decisões favoráveis à sua saúde, 

configura-se como uma expressão fundamental da Promoção da Saúde, ao qual 

relaciona-se a ideia de transformação da sociedade, relacionada ao exercício da 

cidadania. 

2.6.7. Métodos pedagógicos 

Entre os métodos de ensino, os melhores são aqueles capazes de aguçar o 

desejo de aprender, deste modo, a educação deve incentivar, encorajar, não 

castrar, conforme Freire (1996), a curiosidade do educando em nome da efetividade 

da memorização mecânica do ensino dos conteúdos, impossibilitando, a liberdade 

do educando.  

Paulo Freire compreende tais fatos como ações domesticadoras impostas 

ao aluno, deste modo, domesticar seria: o ato de depositar, no qual os alunos são 

os depósitos e o professor aquele que deposita. Em lugar de comunicar, o professor 

dá comunicados que os alunos recebem pacientemente, aprendem e repetem 

(FREIRE, 1979). 

A concepção acumulativa da educação (concepção bancária), obstaculiza o 

diálogo interpessoal, castrando voz dos alunos, inibindo sua participação entre 

outras situações que possam deslocá-los do mundo concreto em que vivem, ou da 

realidade complexa do universo. A reprodução de um comportamento 

modelado/moldado a partir de algum estímulo, caracterizaria uma metodologia 

tradicionalista, mecanicista de ensino, onde os alunos seriam condicionados à um 

comportamento desejado pelo educador. 

Uma postura construtivista ativa em relação à construção de conhecimentos, 

não preconiza a codificação mecanizada, sim a reflexão, exteriorizando que nada 

está pronto ou acabado, inclusive o próprio conhecimento. Ele se constitui da 

relação do indivíduo com o meio social, fornecendo-o potenciais cognitivos para 

pensar o mundo e reconstruir seus pensamentos e conceitos (BECKER, 1993; 

FREITAG, 1993). 

O construtivismo é decorrente da ação do indivíduo sobre os objetos do 

conhecimento que o circundam, portanto, o conhecimento é intransferível e 
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pessoal, pois tal construção é intrínseca de cada sujeito, arquitetada em sua própria 

subjetividade.  

A escola é uma instituição com papel primordial na sociedade, para tanto, o 

processo de ensino aprendizagem e seus métodos, requerem prudência e 

relevância, uma vez que modelos tradicionais engessados possam, apesar da 

inclusão do tema transversal atravessando todas as disciplinas e o currículo 

escolar, negar aos alunos e a comunidade a possibilidade do desenvolvimento da 

autonomia, inerente à Promoção da Saúde e necessária ao modo de andar a vida 

e à consolidação da formação da competência humana.    

Uma educação acolhedora, com voz à comunidade, que valorize o diálogo 

para mediação, a participação equânime independente de raça, crença ou situação 

socioeconômica, são princípios caracterizadores do construtivismo e da Promoção 

da Saúde. Ela corrobora ao processo de constituição do aluno como autor do seu 

próprio conhecimento. Tal assertiva impacta a prática docente, pois seria 

contraditório com base nesses preceitos que ela frisasse na reprodução mecânica 

de conhecimentos e fosse autoritária, com ideias e conhecimentos impostos de 

cima para baixo, como se os alunos fossem submissos ou tábulas rasas e o 

professor o único detentor do conhecimento.  

A metodologia construtivista é para Araújo (2014), uma aventura intelectual, 

ela oportuniza o conhecimento à vista da participação social, incita a curiosidade, o 

questionamento do cotidiano e de conhecimentos científicos, deste modo, o papel 

do aluno na escola deixa de ser o de memorização de conteúdos e passa a ser 

protagonista ao desenvolvimento de sua aprendizagem e de competências.    

2.6.8. Metodologias ativas de ensino 

As metodologias ativas assumem os alunos enquanto seres reflexivos, 

complexos e abertos ao ensino-aprendizagem, estando seu conhecimento em 

constante evolução e revolução, portanto, é uma condição sine qua non a 

necessidade da interação e participação de todos atores envolvidos no processo 

educativo, assim como no processo de empoderamento. 

A utilização das metodologias ativas de ensino são pertinentes por 

desempenharem uma integração ativa dos adolescentes com o processo de 

ensino, havendo assim, uma aproximação não só deles, mas de todos os atores da 

escola, promovendo por conseguinte, um processo de ensino-aprendizagem, em 
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que o discente tem papel instituidor de seu conhecimento e não somente de 

receptor de informações, como o ensino tradicional preconiza (KUENZER, 2006).  

As tendências metodológicas atuais apontam para a utilização de 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem, rompendo com o modelo tradicional 

de ensino, visando tornar o aluno o protagonista do seu próprio processo de 

formação (SILVEIRA; DOHMS, 2006) a partir de uma pedagogia problematizadora, 

onde o aluno é intrinsecamente motivado à adoção de uma postura ativa durante 

todo processo de ensino. Igualmente, os instrumentos de aprendizagem e 

avaliação devem ser capazes de desencadear uma visão do todo e ainda incentivar 

relações interpessoais, com a consequente expansão da autonomia, da 

consciência individual e coletiva. 

As possibilidades para desenvolver as metodologias ativas de ensino-

aprendizagem são múltiplas (PAIVA, 2017), para isso, no presente estudo foram 

elaboradas: exposições dialogadas, debates temáticos, rodas de conversas, 

apresentação de filmes, dinâmicas lúdico pedagógicas e o portfólio. Estas, 

foram nomeadas na presente pesquisa como: oficinas de Promoção da Saúde  

A exposição dialogada se caracteriza como um recurso didático, onde 

conteúdos considerados relevantes à temática são expostos (figura 1) por meios 

impressos, por projetor de multimídia, entre outras formas, ampliando assim, a 

gama de recursos pedagógicos, para que a partir destes, ocorra a participação ativa 

de todos atores envolvidos. Nesta etapa, o ambiente de aprendizagem é preparado 

para que os adolescentes presenciem situações singulares, diferentes daquelas em 

que somente se ouve o professor, copia do quadro e faz a prova. O pesquisador na 

condução dessa estratégia de operacionalização das metodologias ativas, exerce 

um papel de mediador, fomentando a partir dos conteúdos apresentados, um 

debate democrático, com vistas a contribuir para a construção de um pensamento 

crítico e um coletivo pensante. Para exemplificação da atividade, um dos materiais 

utilizados nessa etapa, apresenta-se abaixo: 
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Figura 1 – 100%?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo próprio autor (2019) 

Como uma alternativa para a operacionalização das metodologias ativas, os 

debates temáticos preconizam o desenvolvimento da capacidade da 

sistematização dos fatos, da reflexão, da pesquisa e principalmente da defesa da 

causa. Nessa pesquisa, três grupos foram criados para este processo, um para 

defender a resolução do problema, outro para se opor a situação apresentada e o 

último, para julgar a qualidade do debate a partir das argumentações exteriorizadas.  

Na roda de conversa, promove-se o diálogo entre os participantes a partir 

de temáticas disparadoras levantadas pelo mediador, em um pequeno grupo 

disposto em roda. Essa, é uma estratégia que objetiva possibilitar aos participantes 

desse processo, o compartilhamento de conhecimentos, de competências, 

percepções e vivências. O mediador neste caso preza por um ambiente favorável 

ao diálogo reflexivo e a autonomia dos adolescentes. 

A apresentação de filmes é um recurso didático com extrema relevância à 

complementação dos conteúdos que são trabalhados no decurso educacional. 

Após cada sessão, fora realizado discussões a partir das estratégias citadas 

anteriormente, bem como a dinâmica lúdico pedagógica, utilizando-se de jogos 

e brincadeiras para promover o conhecimento, a participação, a cooperação e o 

respeito. 

Incluído similarmente como uma das estratégias da metodologia ativa, o 

portfólio, advém do campo da arte, passa pela educação e, posteriormente, à 

saúde. Ele é considerado como uma das três metodologias de topo do mundo pela 
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Association of Supervision and Curriculum (ASC) (SÁ-CHAVES, 2009; GOMES, 

2006).  

O portfólio, enquanto um instrumento de estimulação do pensamento 

reflexivo, permite ao educando documentar, registrar e estruturar os processos de 

sua própria aprendizagem (MOULIN, 2001). Ele é um documento que permite tanto 

ao aluno, quanto à turma sintetizarem os aprendizados, as produções individuais 

e/ou coletivas e os caminhos percorridos no andamento do processo ensino-

aprendizagem. Nessa continuidade, o portfólio é capaz de levar o aluno a 

colecionar suas opiniões, dúvidas, dificuldades, reações aos conteúdos, aos textos 

estudados e sentimentos e situações vividas nas relações interpessoais (COTTA; 

COSTA, 2016). 

Assim, como o portfólio, as dinâmicas lúdico pedagógicas, as rodas de 

conversas, ou seja, as oficinas de Promoção da Saúde permitem uma construção 

coletiva do saber, independentemente da posição social e das subjetividades dos 

alunos. Esses instrumentos são utilizados na metodologia ativa de ensino com 

vistas ao desenvolvimento do senso crítico do indivíduo e sua positiva 

transformação e de seu contexto.  

Suas utilizações no âmbito escolar, são estratégias de ensino para 

problematizar, dialogar, refletir, conscientizar, discutir, compreender o mundo, 

trabalho coletivo, compartilhar ideias, analisar a realidade social, desconstruir e 

reconstruir conhecimento e colocar os sujeitos em ação (SPORTSMAN et al., 

2009). 

Tais manifestações metodológicas destinam-se ao desenvolvimento da 

autonomia dos estudantes através do exercício crítico sobre os conhecimentos 

produzidos (WALL; PRADO; CARRARO, 2008). Desta forma, cabe ao professor, 

ser um facilitador, ou seja, um agente que corrobore beneficamente para a 

mudança, aquela em que os adolescentes seriam mais empoderados, menos 

culpabilizados, mais autônomos e participativos. É sob essa prerrogativa que as 

metodologias ativas de ensino corroboram à uma educação com estratégias e 

práticas inovadoras, capacitando os adolescentes ao desenvolvimento crítico.   

Transformar as metodologias ativas em facilitadoras, exige a ressignificação 

da escola enquanto espaço de construção de territorialidades e subjetividades, no 

qual os atores envolvidos identificam-se, participam, interagem e refletem a respeito 

de suas vivências e constroem projetos de vida mais saudável e cidadã (BRASIL, 
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2007). Engajado com a transformação, o estabelecimento de ações promotoras na 

escola por meio de metodologias ativas estimula a revitalização da saúde, reforça 

a ação intersetorial e constitui relações interpessoais mais solidárias. Essas ações 

são capazes de gerar efeitos positivos sobre a saúde da população, inclusive uma 

melhoria em sua literacia em saúde, principalmente naqueles mais afetados por 

ela, o caso das mulheres, dos negros, pessoas de baixa renda (KICKBUSCH, 

2001). Nessa perspectiva, os cuidados integrais com a saúde, o cuidado de si e do 

outro, bem como o desenvolvimento das competências individuais e coletivas, são 

aspectos importantes e fundamentais à escolhas mais saudáveis.  

Para sua prática, encontra-se na escola um ambiente propício para que 

todos atores envolvidos tenham gerência e usufruto de bens de maneira equitativa. 

Desta maneira, a participação ativa dos adolescentes é fundamental à discussão 

sobre os determinantes sociais da saúde, predispondo, conforme Potvin e 

McQueen (2010) retornos positivos e adequados a realidade experimentada pelos 

sujeitos.  

Para comportamentos e ações mais horizontalizadas, como preconiza a 

metodologia ativa, quaisquer instituições que as desenvolvam, sejam as formais ou 

informais, devem manter relações que contribuam para que a população se 

fortaleça, se organize, participe e respeite mutuamente as diferenças entre as 

pessoas. Sob essa acepção, a Promoção da Saúde visa valorizar a formação dos 

cidadãos de forma mais justa e equânime, contribuindo para um ambiente escolar 

acima de tudo, democrático e saudável.  

Em síntese, a adoção de um modelo de processo de ensino-aprendizagem 

emancipador, multiplicador e defensor da causa da saúde, comprometidos com o 

empoderamento, participação social e intersetorialidade, são chaves centrais para 

à Promoção da Saúde e ao desenvolvimento social. 

2.6.9. Programa Saúde na Escola 

Nessa sintonia, o Programa Saúde na Escola (PSE), tem como objetivo a 

melhoria da saúde dos escolares da rede pública de ensino com ações de saúde, 

dentre elas, a de promoção. Haja vista que a escola é um espaço privilegiado para 

ações de Promoção da Saúde, a articulação entre escola e o setor saúde é, 

portanto, uma importante demanda do PSE.  

O PSE, é uma política intersetorial, que coloca o espaço escolar no campo 

da saúde. Assim, o programa visa contribuir para o fortalecimento de ações na 
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perspectiva do desenvolvimento integral do aluno e, consequentemente, 

proporcionar à comunidade escolar a participação em programas e projetos que 

articulem saúde e educação, para o enfrentamento das vulnerabilidades que 

comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes (BRASIL, 

2011).  

A iniciativa do PSE reconhece e acolhe as ações integrativas entre saúde e 

educação que possam impactar positivamente na qualidade de vida dos 

educandos. Desta forma, as ações do PSE, em todas as dimensões devem ser 

inseridas no Projeto Político Pedagógico da escola de forma ampliar a 

compreensão homogenia de saúde como ausência de doenças, compreendendo 

que o momento de aprendizagem, não deve ser utilizado para consultas médicas, 

medicalização ou diagnóstico (BRASIL, 2011). 

O PSE no âmbito da Promoção da Saúde, privilegia os alunos e suas 

subjetividades, cabendo aos professores e partícipes do processo educacional, 

assumirem atitudes de constante empoderamento na prática educacional. Essa 

assertiva, segundo Bonell (2013), contribui para a melhoria dos conhecimentos e 

das habilidades que permitam a opção dos adolescentes por comportamentos 

saudáveis.  

As iniciativas de Promoção da Saúde requerem o compromisso com a 

constituição de mecanismos que possam favorecer a redução das situações 

vulnerabilizantes e a defesa rigorosa dos maiores níveis possíveis de equidade e 

da participação social. 

A Promoção da Saúde é o processo que possibilitaria as pessoas a 

alcançarem o controle crescente sobre sua saúde e dos DSS, permitindo desta 

forma, que os cidadãos, compreendam este processo como um fenômeno que 

preze os indivíduos, porém com foco em toda coletividade para que estes melhorem 

sua qualidade de vida.  

As ações de Promoção da Saúde na escola visam garantia de oportunidades 

a todos educandos de fazerem escolhas mais favoráveis à saúde. Pela escola ser 

um lugar substancial ao desenvolvimento de práticas promotoras, os alunos, 

segundo o PSE, possuem então, potenciais de tornassem sujeitos autônomos e 

críticos, capazes de compreender a realidade e modificá-la a partir do lugar que 

ocupam, ou seja, aptos a fazer uma reflexão acerca dos problemas da comunidade 

e a propor ações para resolvê-los, a partir de suas perspectivas (BRASIL, 2011). 
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 Sob a ótica das metodologias ativas de ensino, as atribuições do PSE em 

consonância com as da Promoção da Saúde, integram-se harmonicamente. Desta 

maneira, aplicar seus conceitos na escola seria uma ação viável com potencial 

capacidade de diminuir as diferenças no estado de saúde da população.  

2.6.10. Escola promotora da saúde 

Uma estratégia que juntamente com as metodologias ativas podem 

contribuir à saúde dos escolares, é a Escola Promotora de Saúde (EPS), proposta 

pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), que fomenta o 

desenvolvimento humano saudável e as relações humanas construtivas e 

harmônicas, promovendo aptidões e atitudes positivas para a saúde (BRASIL, 

2007).  

O conceito de EPS, surge em 1995, através da iniciativa Global de Saúde na 

Escola, lançada pela OMS, tendo como referência principal a Carta de Ottawa 

(1986), da mesma maneira que todo o movimento da Promoção da Saúde. A área 

de atuação das EPS é muito mais ampla que o conceito stricto sensu de “Saúde 

Escolar”. 

Conforme a OPAS (1995), as escolas que possuem um prédio seguro e 

confortável, água potável, instalações sanitárias adequadas, atmosfera psicológica 

positiva para a aprendizagem, que investem no desenvolvimento humano saudável, 

em relações humanas construtivas e harmônicas,  e que promovem capacidades e 

atitudes positivas em relação à saúde e à qualidade de vida, podem ser 

consideradas EPS.  

A transformação das escolas em EPS, ocorre a partir de um momento em 

que a Promoção da Saúde, passa a ser preocupação central expressa em seu 

Projeto Político Pedagógico e desenvolvida sob a forma de atividades, projetos e 

ações conjuntas entre alunos, pais, comunidade, profissionais de educação e de 

saúde, contando com a articulação com os serviços de saúde e outros serviços e 

equipamentos públicos e privados existentes na localidade (OPAS, 1999), 

importantes para o exercício da cidadania.  

A EPS é uma estratégia prioritária para o desenvolvimento de ações de 

saúde escolar, reunindo, componentes pautados nos princípios e valores da 

Promoção da Saúde, tendo como meta central:  

A construção de estratégias para atuação nos serviços de saúde e escolas 
como espaços favoráveis a Promoção da Saúde escolar, de forma a criar 
condições para que as escolas desempenhem um papel protagonista 
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como promotoras, geradoras e executoras de projetos que visem a 
melhoria da vida e saúde das crianças e adolescentes, de modo articulado 
com as comunidades (TAVARES, 2002, p. 162). 

As EPS desempenham um papel protagonista na saúde e na qualidade de 

vida do discente. Esta noção pressupõe que ações de saúde orientadas para os 

escolares devem ser mais que um conjunto de programas e serviços, 

transformando-se em uma ação tátil, próxima e geradora de vínculos. 

As Iniciativas das EPS se pautam em práticas de educação e saúde, que se 

consolidam com metodologias participativas, tal como as ativas, possibilitando a 

construção de ambientes mais saudáveis na comunidade escolar e estimulando o 

acesso aos serviços de saúde. Desta forma, considera- o encontro da educação e 

saúde, na ótica da Promoção da Saúde, como uma estratégia primorosa para o 

alcance de melhores níveis de saúde para os adolescentes. 

As EPS, deve constantemente estar fortalecendo sua capacidade de 

oferecer os meios para garantir a vida, o aprendizado e o trabalho. Para tanto, 

devem procurar parcerias com órgãos públicos ligados diretamente à saúde, a 

educação e/ou de outros setores, organizações não-governamentais, professores, 

diretores de escolas, pessoal lotado nos estabelecimentos de ensino e 

comunidade. 

Trata-se, portanto, do desenvolvimento de experiências voltadas para a 

promoção de melhores condições de saúde e de vida da comunidade escolar, 

irradiando suas ações para a comunidade em geral, identificando demandas, 

estimulando soluções e desenvolvendo habilidades e atitudes condizentes com a 

melhoria da qualidade de vida em geral. 

Investir no desenvolvimento humano saudável tendo em vista o público 

escolar, significa informar e favorecer o desenvolvimento de uma consciência crítica 

capaz de evitar comportamentos de risco ao longo da vida. Assim, é fundamental 

desenvolver o autoconhecimento com vistas ao autocuidado, assim como o preparo 

para a vida coletiva, tendo por base um autoconceito positivo. 

Para o desenvolvimento de comportamentos favoráveis à saúde, é de 

fundamental importância da discussão das questões relevantes para a Promoção 

da Saúde e a sua proteção no que se refere aos riscos e vulnerabilidades mais 

frequentes, tendo-se em vista a faixa etária dos estudantes. Deste modo, a 

reorientação das propostas de aprendizagem à Promoção da Saúde dos 

adolescentes, assume um compromisso com as condições de vida, não só deles, 
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mas de todas as gerações futuras nos espaços sociais e de convivência. O 

comprometimento entre educação e saúde, é um dos pilares à consolidação do 

Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2007), o que por sua vez, fomentaria o 

desenvolvimento humano saudável e as relações humanas construtivas e 

harmônicas, que promovam aptidões e atitudes positivas para a saúde (BRASIL, 

2007). 

3. OBJETIVO GERAL 

Analisar se ações pautadas na Promoção da Saúde em consonância com as 

metodologias ativas de ensino influenciam na vida e saúde dos adolescentes 

integrantes do Programa Acelera do ensino fundamental ciclo II em uma escola de 

caráter público do município do Rio de Janeiro. 

3.1. Objetivo específico 

1) Caracterizar os alunos da escola e os seus contextos sociais; 

2) Desenvolver a Promoção da Saúde em consonância com metodologias 

ativas de ensino na escola;  

4.2. Pressuposto teórico 

Trabalhar a Promoção da Saúde na escola com os alunos pressupõe uma 

pedagogia apropriada, um processo de ensino integrador, inovador, atraente e 

participativo. 

4. METODOLOGIA 

4.1. Tipo de estudo 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que segundo Minayo, Deslandes e 

Gomes (2011), tem características marcadas pela análise e descrição dos 

significados que os sujeitos participantes dão para os atos, fenômenos e fatos que 

estão sendo estudados, além de trabalhar com o universo de significados, 

aspirações, motivos, crenças, atitudes e valores. Ela corresponde a um espaço 

mais profundo dos fenômenos, dos processos e das relações que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis (POUPART et al., 2014).  

Segundo Denzin e Lincoln (2006), o nascimento da pesquisa qualitativa está 

vinculado à antropologia e sociologia, iniciando-se nas décadas de 1920 e 1930, 

adquirindo força e destaque em meados de 1970, juntamente com um movimento 

cujo foco foram os fatos ou as causas dos fenômenos sociais, envolvendo uma 
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abordagem mais interpretativa do mundo e da comunidade em termos de pesquisa 

(SCHWANDT, 2006). 

O método qualitativo utilizado nesta pesquisa pode analisar a inteiração, 

diálogo, e relações de certas variáveis, assim como compreender e classificar com 

maior profundidade os processos dinâmicos vividos pela comunidade escolar, 

garantindo maior compreensão de suas particularidades e comportamentos.  

A adoção da abordagem qualitativa, justifica-se pela finalidade de verificar 

junto aos sujeitos participantes depoimentos, discursos e significados transmitidos 

sobre a temática saúde em seu conceito ampliado e suas transversalidades, de 

modo a analisar como os participantes manifestam-se nas atividades, nos 

procedimentos e nas inteirações cotidianas, realizando assim, uma descrição 

densa da comunidade escolar. 

A pesquisa qualitativa, exige uma delimitação precisa de técnicas, modelos 

e teorias que orientam a coleta e interpretação dos dados, conferindo-se assim, 

validade científica. 

4.2 Caracterização dos participantes 

Esta pesquisa contou com a participação de 2 professores servidores 

públicos do estado do Rio de Janeiro, que ministram aulas no ensino fundamental 

ciclo II no Programa Acelera em uma escola localizada no bairro do Méier. 

Sessenta alunos devidamente matriculados nessa escola de caráter público, 

integrantes do Programa Acelera também fizeram parte da presente pesquisa 

(Quadro 1).  

Todos os participantes apenas foram incluídos no seguinte trabalho, após 

concordarem em participar de todas as etapas e assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido/TCLE. 

Foram excluídos da investigação os participantes que, no decorrer do 

estudo, solicitaram seu afastamento. Ao todo participaram da seguinte pesquisa, 

dois professores e cinquenta e dois alunos. 

Quadro 1 - Etapas da vida educacional na escola de intervenção: Período regular 

correspondente do ensino fundamental ciclo II à idade escolar. 

Idade Locação/Ensino Fundamental Ciclo II 

10 anos 5º ano 

11 anos 6º ano 
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12 anos 7º ano  

13 anos 8º ano 

14 anos 9º ano 

15, 16 e 17 anos Programa acelera 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

4.3. Cenário da pesquisa 

A escola onde foi desenvolvido este trabalho, tem um passado singular. Ela 

foi a 1ª Escola Profissional Feminina do Brasil, inaugurada em 1913 (BONATO, 

2003). Ela carrega o nome de seu fundador e ex-prefeito do, Bento Ribeiro. Entre 

os conteúdos escolares à época, ela contava com seu amplo espaço para ofertar 

cursos de flores, de bordado, entre outros em suas oficinas, entretanto, com a falta 

de um prédio próprio, por vezes em seu decurso, houve a necessidade de 

transferência de alunos para outras escolas e até mesmo a mudança de bairro da 

instituição. 

Em 1962, por ato do governador Carlos Lacerda, a escola conquista seu 

espaço próprio e no ano seguinte, comemora seu cinquentenário. Neste momento, 

em um concurso com os alunos e professores, sua bandeira é definida nas cores 

rosa e azul, em homenagem ao processo de união, quando se torna escola mista. 

Ela tem um pelicano bordado alimentando seus filhotes com seu próprio corpo, 

como o animal faz em caso de necessidade. Esta imagem representa a inteira 

dedicação do corpo docente para/com seus alunos.  

Fruto desse concurso, o hino da escola também é elaborado, elucidando seu 

histórico de peregrinação e origem.  

Neste teu aniversário 
Com carinho e devoção nós cantamos tua glória, tua história e 

tradição. 
Teu passado doce e nobre – meio século de amor – é alento 

em nossas vidas é perfume feito flor. 
Coro: Imortal Bento Ribeiro! És amor, simplicidade! 

 
Com ativas oficinas te ergueste numa praça como escola 

feminina tu cresceste sempre em graça. 
Mui sereno caminhaste com ternura e humildade espalhando 

uma mensagem de Paz e de Verdade. 
Árduas lutas bem travaste pela tua instalação para aqui nesta 

colina encontrar libertação. 
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E do céu mais perto agora – casa grande bem querida – 
encontrou tua família novos rumos, nova vida. 

 
 

  
Figura 2 – Escola Profissional Bento Ribeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MIS/RJ (1916) 

As duas professoras participantes da pesquisa contribuíram imensamente 

para sua realização, que, mesmo com o calendário pedagógico apertado, abriram 

espaço para que esta intervenção fosse realizada. Uma das professoras teve uma 

participação especial, principalmente por se considerar parte da escola, pois esteve 

presente em muitos dos seus momentos históricos, integrando seu processo de 

transformação, como aluna e professora, do período do cinquentenário até os dias 

atuais.  Hoje, a sala de professores, por toda representatividade, carrega seu nome.  

A escola atualmente possui um amplo espaço territorial, onde distribui-se 18 

salas de aula. Ela também possui um Diretório Acadêmico, sala de leitura, 

laboratório de ciências, auditório, sala de informática, quadra poliesportiva com 

arquibancada, secretaria, direção, sala dos professores, refeitório e cozinha. 

Sobre os funcionários, destaca-se uma equipe gestora, composta por: 1 

diretor geral, 1 diretor adjunto e 1 coordenador pedagógico; uma equipe técnica 
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pedagógica: 25 professores regentes; um apoio administrativo com: 8 funcionários 

alocados na secretaria, 3 merendeiras. 

Como corpo discente, tem-se 519 alunos matriculados regularmente 

distribuídos do 1º ao 9º ano, na turma de educação especial e no Programa Acelera. 

O Programa Acelera, está em vigor no ensino fundamental ciclo II. Este 

objetiva recuperar o aprendizado do aluno proveniente de uma trajetória escolar 

irregular, com múltiplas reprovações e/ou com distorções de idade-série. O 

programa prevê a conclusão das duas últimas séries do ensino fundamental, 8º e 

9º ano, em apenas um ano. 

A escola atualmente está em um processo de reestruturação com a nova 

gestão que assumiu no ano de 2018, objetivando resgatar todo aspecto histórico 

da escola e sua representatividade estadual e nacional. 

No dia 10 de maio de 2018, dia da fundação da escola, comemorou-se seu 

aniversário, apresentando aos alunos, alguns de seus registros históricos e retratos 

de sua significância. Até então, grande parte ou todos os alunos não conheciam 

sequer a bandeira da instituição, muito menos sua relevância.  

Foi realizado na escola um amplo processo pedagógico de reintegração dos 

valores históricos, pois em 105 anos, muitas conquistas aconteceram, muitas 

pessoas se formaram, muitos momentos revolucionários de destaque educacional 

ocorreram e essa história, segundo a nova equipe gestora, não poderia ser 

ofuscada por alguns anos de sombra. À vista disso, um trabalho de legitimação do 

aluno foi elaborado, realizando-se ações e estratégias durante o ano letivo, capazes 

de contribuir ao sentimento de pertencimento do aluno com a escola, em um 

movimento por uma nova ética de integrar e viver os conflitos. 

O momento de renovação da escola colaborou aos objetivos dessa 

pesquisa. Assim, com o sentimento comunitário indo na direção de um ambiente 

escolar mais sadio e positivo, a instituição que tinha mais de cem alunos em 

recuperação em 2017, fechando 2018 com apenas trinta e sete nessas condições. 

Ademais, observou-se um zelo maior dos alunos pelo lugar que estudam.  

Essa pesquisa ocorreu de março a agosto de 2018, mas algumas visitas 

foram realizadas na escola no ano de 2017. Ela é de caráter público e localiza-se 

no bairro do Méier (figura 3), situado na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. 

O Méier hoje é um dos mais importantes pólos comerciais e econômicos da 

cidade do Rio de Janeiro, contando com 49.828 pessoas, sendo 21.679 homens, 
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28.149 mulheres, destes, 2272 são crianças de 14 a 17 anos . O bairro possui 

21.023 residências em uma área territorial de 247, 09 hectares (IBGE, 2010), 

aproximadamente 346 campos de futebol. 

O processo evolutivo do bairro teve início com o movimento de urbanização 

da região que começa a ganhar forças no século XIX, principalmente com a 

inauguração da estação do Meyer em 1889, na estrada de ferro Dom Pedro II, uma 

espécie de porta de entrada para os subúrbios. (DUNLOP, 1953; BRASIL, [s.d]; 

BRASIL, 1907).  

O progresso da região sobrevém de forma gradual e contínua até 1954, ano 

que ocorre uma imensa explosão demográfica, elucidado pela implantação de 

locais para entretenimento, centros culturais, entre outros. (SCHMIDT, 2014, 

BRASIL, 1907). 

Conforme o censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2000), o bairro, que em 1991 encontrava-se na vigésima terceira 

posição, hoje ocupa a décima sétima posição no ranking dos bairros do município 

do Rio de Janeiro segundo o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 

apresentando 0,931 de índice.  

A esperança de vida ao nascer no bairro é de 77,37 anos; a taxa de 

alfabetização de adultos: 99,01%; taxa bruta de frequência escolar: 108,63%; índice 

de longevidade (IDH-L) 0,873; índice de educação (IDH-E): 0,993; índice de renda 

(IDH-R): 0,926. 

 A escola, apesar de ser localizada no Méier, atende majoritariamente a 

população que reside nas comunidades em seu entorno, principalmente o 

Complexo do Lins, que é formada por 13 comunidades, a saber: Cotia, Bacia, 

Encontro, Amor, Cachoeirinha, Cachoeira Grande, Nossa Senhora da Guia, Árvore 

Seca, Barro Preto, Barro Vermelho, Vila Cabuçu, Santa Terezinha e Camarista 

Méier.  

Figura 3 – Mapa do município do Rio de Janeiro (bairro Méier)
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Fonte: Portal Geo (2017) 

4.4. Aspectos éticos 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal Fluminense – Hospital Universitário Antônio Pedro, estando 

de acordo com os regulamentos da Resolução do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) Nº 466/12 que trata das normas e princípios éticos para realização de 

pesquisas com seres humanos.  O trabalho foi aprovado pelo Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE), sob o número 76609617.8.0000.5243 

e parecer 2.320.776 (Anexo XI).  

A todos os sujeitos da pesquisa foram garantidos o sigilo e o anonimato, bem 

como o compromisso de prestar informações e esclarecimentos adicionais, caso 

esses tornassem necessários, conforme estabelece a Resolução 466/2012. Dois 

alunos da presente pesquisa possuíam a idade de 14 anos e precisaram da 

autorização dos responsáveis e seu assentimento para poder participarem. 

Nas oficinas de Promoção da Saúde com os alunos foram realizadas 

aferições antropométricas (passar com uma fita ao redor de membros) e/ou da 

mensuração da pressão arterial (um aparelho que será posicionado ao redor do 

braço, após ele inflará apertando-o). A chance de o adolescente sofrer algum dano 

à saúde como consequência imediata ou tardia dessas mensurações são mínimas, 

mas pode ser que haja, desconforto físico, e alterações na auto-estima. No entanto, 

nenhum dos alunos fez algum questionamento ou reclamação a respeito das 

respectivas intervenções. 

 A fim de garantir a sua integridade moral durante toda a pesquisa  a 

avaliação das medidas corporais e da aferição da pressão arterial foram realizadas 

individualmente em uma sala com isolamento visual.  

No ato da pesquisa, uma aluna estava com dores abdominais e solicitou-se 

seu encaminhamento a um serviço de saúde pela própria equipe da pesquisa.  

Todas as participações foram mantidas em completo sigilo e todas as 

informações obtidas através dessa pesquisa foram tratadas como confidenciais e 

usadas somente com fins estatísticos. 

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/index_bairro.htm
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4.5. Procedimentos metodológicos 

Ao nível da pesquisa qualitativa, os instrumentos de trabalho utilizados 

foram: pesquisa bibliográfica/eletrônica, observação participante, grupo focal, 

oficinas de Promoção da Saúde e plano de análise, que serão vistos abaixo: 

1) Pesquisa bibliográfica/eletrônica, onde foram aprofundados conceitos 

sobre: educação e Promoção da Saúde. Sua indicação relaciona-se ao fato de a 

aproximação ser dada a partir de fontes bibliográficas e eletrônicas, possibilitando 

um amplo alcance de informações, além de permitir a utilização de dados dispersos 

em inúmeras publicações, auxiliando também, na construção ou na melhor 

definição do quadro conceitual que envolve tal objeto de estudo (GIL, 2008).   

A busca bibliográfica foi conduzida na rede de bibliotecas da Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A 

busca eletrônica, foi realizada nas seguintes bibliotecas virtuais: Bireme, LILACS e 

Cochrane.  

2) Observação participante: define-se como um processo pelo qual 

mantém-se a presença do observador numa situação social, com a finalidade de 

realizar uma investigação científica. O observador está em relação face a face com 

os observados e, ao participar da vida deles, no seu cenário cultural, colhe dados 

(SCHWARTZ; SCHWARTZ, 1955). Assim, o observador em questão, foi parte do 

contexto que estava sendo observado, avaliando rotineiramente os acontecimentos 

ocorridos na escola. 

Na presente pesquisa, o pesquisador adotou a função de observador por 

duas semanas, na primeira de 7 às 8 horas e na segunda de 10 às 12 horas, com 

objetivo de integrar o grupo observado de forma a analisar brevemente o contexto 

global da escola, assim como a realidade social dos alunos, grupos sociais, seus 

conflitos e tensões existentes.  

3) Grupo Focal (GF): tem origem anglo-saxônica e foi introduzida no final 

da década de 1940. Desde então, tem sido utilizada como técnica de pesquisa 

qualitativa (STEWART; SHAMDASANI, 2014). No campo da saúde, sua utilização 

é mais recente, demonstrando notoriedade apenas na década de 1980, como 

destaca Carlini-Cotrim (1996).   

 O GF é definido como uma técnica de pesquisa qualitativa derivada de 

diálogos grupais, com base na interação. Seu objetivo é reunir informações 

detalhadas sobre tópicos específicos, os quais condizem às necessidades da 
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pesquisa (MORGAN, 1997; KITZINGER, 2000). O GF é “uma técnica de Pesquisa 

na qual o Pesquisador reúne, num mesmo local e durante um certo período, uma 

determinada quantidade de pessoas que fazem parte do público-alvo de suas 

investigações, tendo como objetivo coletar, a partir do diálogo e do debate com e 

entre eles, informações acerca de um tema específico” (NETO; MOREIRA; 

SUCENA, 2002). 

O grupo focal é uma técnica de coleta de dados própria para a pesquisa 

qualitativa, cujo objetivo principal é estimular os participantes a discutir sobre um 

assunto de interesse comum, ela se apresenta como um debate aberto sobre um 

tema (BONI; QUARESMA, 2005). Pode ser caracterizada também, como um 

recurso para compreender o processo de constituição das percepções, atitudes e 

representações sociais de grupos humanos. Nesta técnica o mais importante é a 

interação que se estabelece entre os participantes.  O facilitador da discussão deve 

estabelecer e facilitar a discussão e não realizar uma entrevista em grupo – sua 

ênfase deve estar nos processos psicossociais que emergem, ou seja, no jogo de 

interinfluências da formação de opiniões sobre um determinado tema (GONDIM, 

2002). 

Nesta técnica, um facilitador liderou grupos de adolescentes numa discussão 

que teve por objetivo revelar experiências, sentimentos, percepções, preferências. 

Os grupos foram formados com participantes com características em comum e 

foram incentivados pelo moderador a conversarem entre si, trocando experiências 

e interagindo sobre suas ideias, sentimentos, valores, dificuldades, etc.  

O papel do facilitador foi promover a participação de todos, evitar a dispersão 

dos objetivos da discussão e a monopolização de alguns participantes sobre outros. 

O assunto foi pré-determinado por um roteiro de discussão e consecutivamente 

foram selecionadas técnicas de investigação para a coleta das informações. 

Especificamente para este estudo realizou-se quatro grupos focais com 

alunos do Programa Acelera, dois grupos focais no início da intervenção, um com 

cada turma e outros dois no final, também um com cada turma. Foram convidados 

quinze alunos de cada turma do Programa Acelera escolhidos de forma 

randomizada aleatória, a saber: quinze do programa acelera turma A e quinze da 

turma B.  

Os grupos focais aconteceram em uma sala da escola com isolamento visual 

e com auxílio de um gravador de áudio. No primeiro momento, participaram dos 
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grupos focais, dezoito alunos do Programa Acelera, número reduzido por conta das 

desistências e ausências no dia do grupo focal. No momento pós oficinas de 

Promoção da Saúde, fizeram parte dos grupos focais, oito alunos da turma A e onze 

da turma B.  

Para a execução dos grupos focais foram adotados os seguintes passos 

metodológicos: 

a) Seleção dos participantes dos grupos focais: foram emitidos convites à 15 

alunos de cada turma escolhidos de forma aleatória randomizada. Esperou-se a 

participação de pelo menos doze alunos de cada turma, mas apenas oito da turma 

A compareceram e dez da turma B. No segundo momento, presenciou-se oito 

alunos na turma A e onze na turma B. 

b) Definição clara do problema   

c) A presente pesquisa contou com um operador de gravação, que registrou 

com um gravador a linguagem verbal e de um facilitador que registrou a linguagem 

não verbal dos participantes, como, por exemplo, tons de voz, expressões faciais e 

gesticulação de forma transcrita no ato. O material produzido contou com a 

transcrição literal das falas, juntamente com um rol de posturas, ideias e pontos de 

vistas que subsidiaram as análises. As anotações dos observadores tiveram como 

meta a constante melhoria da qualidade do trabalho e a superação dos problemas 

e dificuldades enfrentados, adotando como ponto de partida (a) se cada participante 

sentiu-se à vontade diante dos pesquisadores; (b) se houve integração entre os 

participantes; (c) se eles compreenderam corretamente o intuito da pesquisa e (d) 

a forma como o facilitador, os relatores e o operador de gravação foram exercidos; 

d) No momento do recrutamento, os participantes foram informados sobre o tema 

da discussão.   

4) Oficinas de Promoção da Saúde: Na seguinte pesquisa executou-se 

quarenta e oito intervenções pautadas nas metodologias ativas de ensino em 

consonância com a Promoção da Saúde, as quais foram nomeadas de: oficinas de 

Promoção da Saúde. Elas tiveram duração de no máximo cinquenta minutos, ou 

seja, um tempo de aula. 

A presente proposta abordou as temáticas a partir de: a) dinâmicas lúdicas 

pedagógicas; b) Rodas de conversa; c) Exposição de vídeos; d) Realização de 

teatros; e) Antropometria; f) Mensuração da pressão arterial e da frequência 

cardíaca; g) Relatos críticos; h) Exposições dialogadas; i) Dramatizações.  
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Os temas trabalhados por meio das metodologias ativas de ensino foram: 

participação, alimentação, violência e paz, atividade física, meio ambiente, 

sexualidade e saúde;  

As mensurações antropométricas e da pressão arterial serviram como 

subsídios para discussões com os alunos contextualizando os resultados com a 

saúde. 

5) Plano de Análise:  Para a análise das informações obtidas nos Grupos 

Focais: foi utilizado a técnica de análise de conteúdo temática. Trata-se conforme 

ressalta Bardin (2011), de um conjunto de técnicas de análise das comunicações, 

que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, ou seja, é uma técnica de pesquisa para descrição objetiva do 

conteúdo temático manifesto das comunicações (Berelson, 1952). A partir da 

análise apurada dos discursos e seus núcleos de sentido, esta técnica tem como 

intenção, a identificação dos núcleos temáticos discutidos, sua relevância, seu 

contexto, suas regularidades e frequência no discurso. Desta forma, objetiva-se a 

contribuição à inferência de conhecimentos pertinentes a essas mensagens e sua 

análise léxica, corroborando segundo Bardin (2011), para a descoberta dos 

sentidos das palavras e a frequência que os mesmos se apresentam em uma 

comunicação.  

De acordo com Minayo (2014), a análise desse conteúdo consiste no rumo 

à compreensão dos significados no contexto da fala, ultrapassando o alcance 

meramente descritivo da mensagem, para atingir, mediante a inferência, uma 

interpretação mais profunda, ultrapassando o nível do senso comum e do 

subjetivismo na interpretação, alcançando uma vigilância crítica ante os resultados 

da comunicação. 

A análise de conteúdo temática na seguinte pesquisa desdobrou-se em três 

etapas, definidas por Minayo (2014) como: 1ª) Pré-análise: onde fundamentaram-

se as operações preparatórias para análise propriamente dita, consistindo-se em 

um processo de elaboração de alguns indicadores que orientaram a compreensão 

do material e na interpretação final. Esta etapa pode ser decomposta das seguintes 

tarefas: a) leitura flutuante: esse estágio requer uma inteiração entre as hipóteses 

iniciais, emergentes e as teorias relacionadas ao tema da presente pesquisa; b) 

constituição do corpus: este momento foi o responsável por algumas normas de 

validade qualitativa, como a exaustividade: termo que compete à garantia de 
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contemplação da abordagem dos aspectos levantados no roteiro; 

representatividade:  identificação das características essenciais do universo da 

saúde; homogeneidade: respeito aos critérios adequados para dar resposta aos 

objetivos do trabalho.  

Na fase pré-analítica, segundo Minayo (2014), determina-se a unidade de 

registro, a unidade de contexto, os recortes, a forma de categorização, a 

modalidade de codificação e os conceitos teóricos mais gerais que orientarão a 

análise.  

2ª) Exploração do material ou codificação: consistiu no processo do qual 

ocorreu a operação classificatória que visou alcançar o núcleo de compreensão do 

texto. Para isso, encontrou-se categorias de palavras e os conteúdos temáticos em 

que elas se organizam e se posicionam, estabelecendo assim, redução das 

palavras à expressões temáticas significativas.  

A primeira fase desta etapa seria recortar o texto em unidades de registro 

que podem se constituir de palavras, frases, temas, personagens e 

acontecimentos, indicados como relevantes para análise Minayo (2014).  

A segunda fase definiu-se em regras de contagem, por meio de codificações 

e índices quantitativos. Já na terceira fase foram realizadas a classificação e 

agregação dos dados, escolhendo categorias específicas da temática;  

3ª) Tratamento dos resultados obtidos – inferência e interpretação: colocou-

se em relevância as informações obtidas na análise, por meio de quantificações 

simples (porcentagens). A partir daí, analisou-se e apresentou-se as dimensões 

teóricas e interpretativas, sugeridas pela leitura do material. 

7) Desenho metodológico: Para coligir informações, durante as duas 

primeiras semanas de pesquisa, sucedeu-se uma observação participante no 

período da manhã, com propósito de aproximar-se ao grupo social, e analisar, 

juntamente a comunidade escolar, seu contexto global e os conteúdos subjetivos 

ali existentes, como preconiza a Promoção da Saúde. A posteriori, fora 

concretizado como instrumento único de investigação empírica, dois grupos focais 

de cinquenta minutos, um em cada turma do Programa Acelera do ensino 

fundamental ciclo II. Dos quinze alunos convidados de maneira randomizada de 

cada turma, oito compareceram na turma A e dez na turma B. Consecutivamente, 

quarenta e oito oficinas de Promoção da Saúde fundamentadas nas metodologias 

ativas de ensino, foram realizadas com todos os sessenta alunos de ambas as 
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turmas. Juntamente com os alunos, articulou-se com base nas temáticas: 

participação, alimentação, violência e paz, atividade física, meio ambiente, 

sexualidade e saúde; rodas de conversas, exposições de vídeos, teatros, 

dramatizações e dinâmicas lúdico-pedagógicas, dispostas de acordo com a 

temática do dia, na sala de leitura, sala de aula, no laboratório, na sala de vídeo ou 

na quadra poliesportiva. Com o término das oficinas, reproduziu-se novamente os 

grupos focais com as mesmas pessoas. Na turma A, nesse segundo momento, dos 

quinze convidados, novamente compareceram oito, já na turma B, onze. Os dados 

obtidos foram transcritos e analisados com base na técnica de análise de conteúdo 

temática proposta por Bardin (2011).  

Sessenta alunos devidamente matriculados na rede municipal de ensino do 

Rio de Janeiro integraram a pesquisa. Destes, seis participantes solicitaram 

afastamento por motivos pessoais e duas abandonaram a escola devido a gravidez, 

assim, ao todo participaram desta pesquisa cinquenta e três adolescentes.  

 

 

Quadro 2. Desenho metodológico 

Desenho metodológico 

Observação participante 

Grupo focal 

Oficinas de Promoção da Saúde 

Grupo focal 

Plano de análise 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor (2018) 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados e a discussão da presente pesquisa estão apresentados nesta seção, em 

um artigo, que tem como eixo central, a Promoção da Saúde na escola.  
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5.1. Artigo  
 

 

 

 

Metodologia ativa: uma estratégia para a Promoção da Saúde com 
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Metodologia ativa: uma estratégia para a Promoção da Saúde com adolescentes 

Active methodology: a strategy for Health Promotion with adolescents 

 

TÍTULO ABREVIADO:  

Promoção da Saúde na escola 

 

RESUMO 

Trata-se de um estudo que busca apreender as opiniões, sentimentos e saberes 

dos adolescentes escolares sobre a realidade vivida nas suas comunidades e suas 

percepções sobre o tema saúde e Promoção da Saúde. Este estudo implantou 

durante o período de cinco meses, oficinas de Promoção da Saúde com 60 

adolescentes de uma escola de caráter público, localizada no município do Rio de 

Janeiro, Brasil. A coleta de dados foi conduzida com a técnica do grupo focal. Foram 

realizados dois grupos focais antes e depois das oficinas em cada uma das duas 

turmas do Programa Acelera. Ao todo, foram quatro grupos focais com os 

adolescentes de 15 à 17 anos. Os dados foram submetidos a análise de conteúdos 

de Bardin. Os resultados mostram que esses adolescentes convivem com a 

violência, estigmas e estereótipos, o que pode colocá-los em situações de 

vulnerabilidades, haja vista que suas percepções acerca de saúde e Promoção da 

Saúde são imensamente restritas. Analisou-se pós-intervenção na maioria dos 

adolescentes, o reconhecimento de um novo paradigma em saúde, bem como o 

desenvolvimento de sua autonomia, o compromisso com a defesa da saúde, a 

adoção de escolhas que os conduzam a uma saúde melhor e a compreensão dos 

serviços disponíveis para a sua garantia. 
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ABSTRACT 

It is a study that aims to get the opinions, feelings and knowledge of school 

adolescents about the reality lived in their communities and their perceptions on the 

theme health and Health Promotion. This study, implemented during the period of 

five months, Health Promotion Workshops with 60 adolescents from a public school, 

located in the city of Rio de Janeiro, Brazil. Data collection was conducted using the 

focal group technique. Two focus groups were held before and after the workshops 

in each of the two classes of the Acceleration Program. In all, there were four focus 

groups with adolescents aged 15 to 17 years. The data were submitted to Bardin 

content analysis. The results show that these adolescents live with violence, stigma 

and stereotypes, which can put them in situations of vulnerability, since their 

perceptions about Health and Health Promotion are immensely restricted. The 

analysis of post-intervention in the majority of adolescents, the recognition of a new 

paradigm in health, as well as the development of their autonomy, the commitment 

to the defense of health, the adoption of choices that lead them to a better health 

and the understanding of the services available for your warranty. 
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INTRODUÇÃO 
 
 A Maior parte das escolas públicas e privadas no Brasil, adotam o método 

tradicional de ensino em seu cotidiano (SAVIANI, 1991), atribuindo aos educandos 

passividade no decurso educacional e a desconsideração dos elementos inerentes 

ao seu contexto pessoal. Tendências metodológicas atuais, apontam para a 

utilização das metodologias ativas de ensino (KUENZER, 2006), pois com ela, o 

discente teria papel instituidor do seu conhecimento, sendo este, intrínseco e 

arquitetado na subjetividade de cada sujeito, tornando-os protagonista do seu 

próprio processo de formação. 

 A escola pode ser considerada uma instituição com papel primordial ao 

desenvolvimento de todo cidadão, bem como os adolescentes. Nesta etapa 

complexa da vida, inexiste um padrão uniforme de condutas, essencialmente pela 

variabilidade extra biológica presente em diferentes locais. 

No Brasil, país de dimensões continentais e de imensa diversidade cultural, 

a adolescência é dotada de características próprias. É um período permeado por 

estigmas, estereótipos, perturbações, conflitos com os pais, uma etapa de 

tormentos associados à sexualidade, desequilíbrios e de instabilidades, ou seja, um 

momento de constantes transformações e repleto de decisões, os quais podem 

conduzi-los a situações de vulnerabilidade (OZELLA, 2002; GROSSMAN, 2010).   

A compreensão da vulnerabilidade em si, pode, ser imensamente valiosa 

tanto ao debate em escolas quanto nos serviços de saúde, sendo capaz de 

despertar no adolescente e em sua família, reflexões relativas à vida, saúde e sua 

posição social.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), dispensa nos termos da lei, 

que todos os adolescentes brasileiros que possuírem de 12 a 18 anos de idade, 

independentemente de sua posição demográfica, são sujeitos de direitos e devem 

gozar de serviços que possam contribuir ao seu desenvolvimento físico, intelectual, 

moral, espiritual e social (BRASIL, 2017). Nessa prerrogativa, a Promoção da 

Saúde, adota a escola como lócus fundamental de encontro entre a educação e a 

saúde, sendo que esta última, não é responsabilidade exclusiva do setor. Desta 

forma, a seguinte pesquisa objetiva promover com subsídio das metodologias 

ativas de ensino, na escola, a capacitação dos adolescentes e de toda comunidade 

em seu entorno para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde. 
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METODOLOGIA 

 

Procedimentos metodológicos 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa realizado de março à 

setembro de 2018. Para coligir informações, durante as duas primeiras semanas 

de pesquisa, sucedeu-se uma observação participante, com propósito de 

aproximar-se ao grupo social, e analisar, juntamente à comunidade escolar, seu 

contexto global e os conteúdos subjetivos ali existentes, como preconiza a 

Promoção da Saúde. A posteriori, fora concretizado como instrumento único de 

investigação empírica, dois grupos focais de cinquenta minutos, um em cada turma 

do Programa Acelera (BRASIL, 2016) do ensino fundamental ciclo II. Dos quinze 

alunos convidados de maneira randomizada de cada turma, oito compareceram na 

turma A e dez na turma B. Consecutivamente, quarenta e oito oficinas de Promoção 

da Saúde fundamentas nas metodologias ativas de ensino, foram realizadas com 

todos os sessenta alunos de ambas as turmas. Juntamente com os alunos, 

articulou-se com base nas temáticas: participação, alimentação, violência e paz, 

atividade física, meio ambiente, sexualidade e saúde; rodas de conversas, 

exposições de vídeos, teatros, dramatizações e dinâmicas lúdico-pedagógicas, 

dispostas de acordo com a temática do dia, na sala de leitura, sala de aula, no 

laboratório, na sala de vídeo ou na quadra poliesportiva. Com o término das 

oficinas, reproduziu-se novamente os grupos focais com as mesmas pessoas. Na 

turma A, nesse segundo momento, dos quinze convidados, novamente 

compareceram oito; já na turma B, onze adolescentes. Os dados obtidos foram 

transcritos e analisados com base na técnica de análise de conteúdo temática 

proposta por Bardin (2011).  

Sessenta alunos devidamente matriculados na rede municipal de ensino do 

Rio de Janeiro integraram a pesquisa. Destes, cinco participantes solicitaram 

afastamento por motivos pessoais e duas abandonaram a escola devido a gravidez, 

assim, ao todo participaram desta pesquisa cinquenta e três adolescentes. 

Operacionalização do grupo focal 

Para execução dos grupos focais, foram expedidos convites a todos os 

alunos recrutados. Sua temática foi pré-determinada por um roteiro de discussão 
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acompanhado de dois núcleos centrais, a saber: os adolescentes, suas 

especificidades e seus lugares de vida; a percepção dos adolescentes sobre o tema 

saúde e promoção da saúde.  

Liderou-se uma discussão com o auxílio de um gravador de áudio. Esta 

objetivou revelar experiências, sentimentos, percepções e preferências, que teve 

início com uma dinâmica de aquecimento, onde os participantes interagiam entre si 

desinibida e espontaneamente. No grupo focal, todos foram incentivados pelo 

moderador a conversarem entre si, trocando experiências e interagindo sobre suas 

ideias, sentimentos, valores, singularidades e dificuldades no cotidiano que 

poderiam influenciar no decorrer educacional. Primou-se a cooperação de todos, 

evitando a dispersão dos objetivos da discussão e a monopolização de alguns 

participantes sobre outros.  

 

Cenário da Pesquisa 

 O presente estudo sucedeu-se com alunos de 15 a 17 anos do Programa 

Acelera do ensino fundamental ciclo II. Este objetiva recuperar o aprendizado do 

aluno proveniente de uma trajetória escolar irregular, com múltiplas reprovações 

e/ou com distorções de idade-série. O programa prevê a conclusão das duas 

últimas séries do ensino fundamental, 8º e 9º ano, em apenas um ano. A escola 

que foi realizada a pesquisa é de caráter público e localiza-se na zona norte, em 

um dos mais importantes pólos comerciais e econômicos da cidade do Rio de 

Janeiro. Embora a escola localize-se em um bairro de classe média e classe média 

alta, a grande maioria dos alunos do programa vivencia rotineiramente, extremas 

condições de vulnerabilidade social em uma comunidade constituída 

predominantemente por famílias de baixa renda, que faz limite com o bairro da 

referida escola. 

 

Aspectos éticos 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal Fluminense – Hospital Universitário Antônio Pedro, sob o 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) número 

76609617.8.0000.5243 e parecer 2.320.776. Esta pesquisa esteve de acordo com 

os regulamentos da Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) Nº 466/12 
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que trata das normas e princípios éticos para realização de pesquisas com seres 

humanos.  Todos os participantes, receberam previamente o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Sobre os adolescentes, suas especificidades e seus lugares de vida 

 A análise dos dados permite evidenciar a percepção dos adolescentes 

participantes da pesquisa acerca de suas crenças, especificidades e concepções 

em referência ao tema nuclear categorizado. Todos esses adolescentes, residem 

em comunidades de baixa renda, a maioria na mesma, denominada por eles como: 

“favela”. Além de utilizarem esse vocábulo, aproveitam suas variações e adotam 

em seu cotidiano expressões como: “somos favelados”, “para de ser favelado 

moleque”, “isso daí é gíria da favela”. 

 Favela é um termo que surge no século passado (VALLADARES, 2000), 

utilizado para dar nome a lugares que tem por característica, ocupações 

desordenadas, a ausência, falhas e a precarização dos serviços públicos. Para 

Valla (1986), existe uma representação social historicamente construída 

concernente às categorias “favela” e “favelado”, que as associam à falta de higiene 

e à marginalidade. Essa forma de habitação, representa uma densa concentração 

de propriedades que comumente se concentram em lugares periféricos da cidade, 

mantendo uma distância física e social entre diferentes classes. No Rio de Janeiro, 

esse processo é distinto pela proximidade espacial entre essas comunidades e os 

locais nobres da cidade, caso de São Conrado e Rocinha, Copacabana e 

Cantagalo.  

Hoje, a acepção da palavra, que no início seria apenas uma correlação 

geográfica, carrega uma identidade singular, sendo empregada com o sentido de 

caracterizar territórios semelhantes, marcados por estigmas e estereótipos, 

responsáveis por profundos contrastes sociais. 

 Se denominar favelado, é uma ação que simboliza uma dualidade de 

significados. Por um lado, o termo, representaria todo o processo de aceitação 

social do adolescente, pelo outro, essa denominação poderia simbolizar os 

estigmas que a plenitude da palavra carrega, significando tudo aquilo que muitas 
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pessoas de contextos diferentes repudiam, como demonstra-se na essência das 

seguintes narrativas: 

“Muita gente tem preconceito quando sabe que você mora no morro”. 

“Às vezes quando a gente vai em algum lugar as pessoas te olham 

assim: isso daí é favelado”. 

“Se você conhecer uma garota e falar que mora no morro, ela vai te 

olhar torto” 

Os múltiplos julgamentos dos indivíduos com base em um sistema de valor 

pré-existente, têm o potencial de atribuir às pessoas, diferenças injustas, como as 

iniquidades. As leituras sociais distorcidas e preconceituosas, podem além de 

estereotipar uma pessoa, fundamentar o estigma, que por meio de circunstâncias 

convenientes, emanciparia a desaprovação das características elencadas por um 

grupo social sobre o outro, seja por sua inferioridade econômica, pelas condições 

de vida, pelos fatores sociais, culturais e/ou étnicos/raciais. 

Rótulos negativos são prejudiciais a todos os submetidos, em especial, 

membros de grupos estereotipados, o caso desses adolescentes. Depreciá-los pelo 

contexto que estão inseridos, pode interferir em sua autoimagem e 

comportamentos, pois até mesmo, a especificação de sua raça e sexo em um 

simples formulário seria capaz de reduzir seu desempenho (STEELE; ARONSON, 

1995). Desta forma, quando se evoca os estereótipos contra um sujeito, mesmo 

que eles sequer percebam, sua capacidade de reação é atingida, assim, não 

obtendo o desempenho que se espera para realizar alguma atividade (DWECK, 

2017). 

É relevante para os adolescentes, a garantia do direito humano de viver 

livres do estigma e de qualquer rotulação social, pois essa dinâmica, pode contribuir 

para sua culpabilização por sua situação de vida. 

O processo de culpabilização das pessoas ocorre pela desqualificação do 

saber popular, ou seja, quando uma pessoa não consegue compreender as 

informações e consecutivamente, não as coloca em prática, constituindo-se assim, 

o processo de responsabilização pelo seu estado de saúde (VALLA, 1992; VALLA; 

STOTZ, 1993). Estar nessa situação, não significa uma aceitação tácita do sujeito, 

que se encontra em um estado oportuno ao surgimento de diferentes formas de 

vulnerabilidades, que ganham destaque segundo a UNICEF (2011), em situações 

de privação de direitos, na desigualdade de acesso e em cenários de iniquidades.  
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Atualmente, um terço dos adolescentes brasileiros não possuem renda 

suficiente para adquirir uma cesta básica. Aproximadamente, 60% dessa 

população, são monetariamente pobres e/ou privados de um ou mais direitos, 

como: educação, informação, proteção contra o trabalho infantil, moradia, água e 

saneamento (UNICEF, 2018). Na presente pesquisa, esses dados são 

contemplativos, como demonstra alguns dos episódios presenciados: 

“a casa não é muito grande não, mas da todo mundo, eu, minha mãe, 

meus irmãos, minha tia, minha avó, todo mundo” 

“Pra quem mora lá encima é mais difícil [...], porque as vezes falta água, 

aí, lá demora pra voltar [...] tem que ficar enchendo balde na casa dos outros” 

“Acho que ninguém paga luz não [...] nem água [...] ué, tem gente que 

também não tem dinheiro como a galera do asfalto não [...] vai fazer o que, 

ficar sem?” 

É notável que uma multiplicidade de adolescentes vive em condições de 

privação, apesar do Estado garantir seus direitos fundamentais sob a égide dos 

princípios legais, com base na constituinte de 1988 (BRASIL, 1988). Pessoas 

imersas a circunstâncias desfavorecedoras, podem conviver em uma crônica 

desigualdade social, agravada por diversas formas de estigma, violência e 

discriminação. Na adolescência, a concentração destas manifestações pode 

implicar a uma maior suscetibilidade a eventos nocivos à saúde. É nesta etapa, 

considerada o momento mais vulnerável da vida de uma pessoa (UNICEF, 2011), 

que ocorre a maior quantidade de desafios frente a esses episódios, que têm por 

potencial, determinar o decurso de toda uma vida. 

“A cerveja não é bem uma droga né [...] se o álcool fosse uma droga 

mesmo, o mundo todo tava ferrado” 

“E da no jornal direto, toda hora é um baleado pô [...] a gente tem medo 

né [...] tomar uma bala perdida, sei lá.”  

 “Quando a mãe cheira muito, quer bater no filho, quer roubar [...] ainda 

bem que minha mãe não faz isso não, ninguém da minha família.” 

“Foi quando contei que estava grávida e ele disse que era uma gravidez 

psicológica, mas não era né” 

A adolescência é um período intrínseco da vida, por toda cadeia de eventos 

que está associado, que vai de mudanças biológicas, morfológicas e fisiológicas, 

às múltiplas dimensões psicossociais e culturais. Fenômenos como a puberdade, 
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o afloramento da sexualidade, a exposição ao álcool e outras drogas, despertam 

comportamentos e atitudes de maior exposição às vulnerabilidades. 

Consequentemente, os adolescentes estariam mais suscetíveis ao adoecimento, 

pois seu estado de vulnerabilidade indicaria uma situação de vida em que a 

autonomia e a capacidade de autodeterminação seriam permanentemente 

ameaçados, acometendo sua saúde, até mesmo na ausência de doenças (AYRES, 

2009; RANCI, 2003; SIERRA; MESQUITA, 2006).  

A concepção de vulnerabilidade caracteriza-se pela multideterminação de 

sua gênese, ou seja, é um processo amplo e complexo, não estando apenas ligado 

às ações e comportamento de um indivíduo. Este movimento, corroboraria para a 

culpabilização do sujeito por seus comportamentos, sua situação de vida e saúde, 

omitindo-se assim, toda sua dimensão social, pessoal e subjetiva, que se transcorre 

no intermédio de cada uma das suas decisões. 

 Acredita-se que a intervenção a nível escolar, constitui uma excelente 

oportunidade para o encontro entre educação e saúde, na ótica da Promoção da 

Saúde, como uma estratégia primorosa para o alcance de melhores níveis de vida 

e saúde para os adolescentes. Desta forma, a inclusão transversal dos temas e 

questões importantes, urgentes e presentes sob várias formas na vida cotidiana, 

são relevantes ao constructo do indivíduo, à redução das vulnerabilidades, dos 

estigmas e estereótipos que cercam os adolescentes.  

A percepção dos adolescentes sobre o tema saúde e promoção da saúde.  

 Conceituar saúde não é uma tarefa simples e demanda uma interpretação 

ampla das conjunturas sociais, econômicas, políticas e culturais que se tem 

conhecimento. Assim, um olhar analítico para diferentes épocas da humanidade, 

diferentes classes sociais e regiões que se perpetuaram e perpetuam, são aspectos 

significativos ao seu estudo e compreensão. 

A origem do conceito saúde ao longo da história, concebe diversas frentes 

ideológicas. Para os adolescentes do presente artigo, essa temática possui uma 

definição que associa-se à concepção da ausência de doenças, aproximando-se 

do conceito adotado por Leriche (1950), em que saúde seria o silêncio dos órgãos. 

 “[...] é não ficar doente” 

 “Pra ficar bem de saúde tem que fazer tudo o que o médico manda [...] 

e sempre voltar nele” 
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 “tem aquele remédio (vitamina c) que você toma pra não ficar gripado, 

mas aí tem que tomar sempre, mas ninguém toma” 

   Nesta perspectiva, o indivíduo seria reconhecido como um complexo de 

órgãos responsáveis por padrões gerais, que quando desregulados, 

particularmente por comportamentos impróprios, ocasionariam a redução de sua 

saúde. Para esses adolescentes, ter saúde é não ficar doente. Ademais, ir ao 

hospital, às consultas e seguir as orientações médicas, nessa noção de saúde, são 

fundamentais. Essa perspectiva aproxima-se de práticas hospitalocêntricas e 

medicalocêntricas, que são construídas por discursos bio-tecnocientíficos, comuns 

ao paradigma biomédico. 

 “Pra quem tem plano de saúde é mais fácil, porque é só marcar as 

coisas” 

 Saúde é um conceito multifatorial e abrangente e, desta forma, acreditar que 

é possível mantê-la nos maiores níveis possíveis, por estar se medicando ou com 

um plano de saúde, acobertado pelos exames mais sofisticados, é um equívoco. 

Esta perspectiva, reforça o argumento de culpabilização do indivíduo pelo seu 

adoecimento, restringindo sua compreensão, aos processos biológicos.  

Conforme elaborado na VIII Conferência Nacional de Saúde e oficializado na 

Constituição de 1988,  saúde está relacionada às dimensões essenciais para a 

existência humana, sendo fruto dos resultados das condições de alimentação, 

habitação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, 

acesso a posse da terra e acesso aos serviços de saúde (BRASIL, 1988).  

 A saúde se cria e se vive no marco cotidiano, inclusive, em centros 

educacionais, sendo esta, o resultado dos cuidados que cada um dispensa sobre 

si e aos demais (WHO, 1986b). Desta forma, ter saúde, seria dispor de um pré-

requisito básico para o desenvolvimento individual e de qualquer coletivo 

(WILKINSON; MARMOT, 2003). Ela é um recurso para a vida que pode ser 

propiciado nos espaços que circundam o ser humano, isto é, onde se habita, se 

vive, frequenta e todo seu entorno.  

 “Quem ensina as coisas de saúde é o professor de biologia” 

“Veio uma ambulância aqui na escola pra ver como gente tava, viram 

nossa pressão, furaram o dedo de algumas pessoas [...] e fizeram exame de 

vista”  
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Com base na concepção reduzida de saúde pelos adolescentes, implantou-

se nesse cenário, juntamente com eles, novas possibilidades de fazer saúde. Desta 

forma, introduziu-se por meio das intervenções, a escola como um espaço 

privilegiado para a reflexão sobre as inteirações de seus condicionantes. 

O trabalho da temática saúde, um dos temas transversais presentes nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, pressupõe uma metodologia condizente, um 

processo de ensino integrador, inovador, atraente e participativo, o que para eles é 

fundamental, pois seria uma oportunidade para: 

“sair da mesmice” 

“levantar, esticar as pernas, fazer alguma coisa diferente”. 

“colocar a opinião, conversar de algumas coisas que são mais reais”.   

Para tanto, em consonância com a Promoção da Saúde, utilizou-se as 

metodologias ativas de ensino na realização de quarenta oito oficinas com os 

adolescentes, objetivando o reconhecimento da saúde como recurso indispensável 

ao viver e da incorporação da luta por sua causa e defesa por sua condição plena. 

Isto posto, criou-se condições para que os educandos desempenhassem um papel 

protagonista como promotor, gerador e executor de projetos que visem a melhoria 

da vida e saúde da comunidade, articulando-se com ela.  

“Promoção da Saúde pra mim é fazer as coisas que o médico fala [...], 

se ele fala pra correr, é pra correr” 

“É só ele (o médico) que faz isso (promove saúde) [...], aí tem que ir nele 

direitinho né” 

Promoção da Saúde é o nome dado ao processo de capacitação da 

comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo 

uma maior participação no controle deste processo (WHO, 1986b). Ela se refere às 

ações capazes de contribuir para a ampliação do pleno potencial humano, 

desenvolvendo sua consciência social. É um novo paradigma, que visa interpretar 

e fornecer novos significados às necessidades e ações em saúde, apresentando-

se assim, um caráter mais abrangente, contextual, histórico, coletivo e amplo, 

diferindo-se da perspectiva exclusivamente biológica, mecanicista, preventivista, 

individual e específica (PEREIRA; PENTEADO; MARCELO, 2000; SÍCOLI; 

NASCIMENTO, 2003).  
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Oficinas de Promoção da Saúde 

As oficinas aconteceram durante cinco meses, o que para os participantes, 

foi um período curto, haja vista a potencialidade que a temática pode ter na vida 

das pessoas. 

 “No início eu não gostava muito das oficinas, mas rapidinho comecei 

a gostar, porque é diferente né, você participa, é legal [...], ficamos 

agradecidos”. 

Tornar os adolescentes protagonistas de seu próprio conhecimento, não foi 

uma tarefa fácil, principalmente pelo hábito instaurado de memorização mecânica 

dos conteúdos, insegurança na temática trabalhada e inibição de determinados 

comportamentos, como o de participação, possivelmente fruto das limitações que 

o ensino tradicional estabelece. 

“A gente tinha muita vergonha de ficar falando as coisas [...], também 

não tinha muito conteúdo pra falar [...] chega uma hora que você vai ficando 

mais leve” 

“Não é nada de outro mundo, mas para a gente foi difícil [...] e 

importante porque você conversa melhor” 

Conversar, é dar voz ao outro para que ele expresse opinião, havendo assim, 

ao expor a sua, um diálogo. Esta ação, é um ponto importante para a Promoção da 

Saúde, pois a partir desta e da mediação, que se negocia entre os setores e redes 

comunitárias, uma exigência fundamental para o alcance das metas em saúde. 

“converso mais com meus pais (sobre a temática trabalhada) porque a 

gente já tem uma base né” 

A Promoção da Saúde provém de uma visão positiva em defesa da saúde, 

e ao desenvolvimento das habilidades pessoais. Desta forma, reconhecer a luta por 

sua causa e defesa por sua condição plena, contribui para que a multiplicidade de 

fatores que a influenciam, sejam mais favoráveis, reduzindo-se assim, as 

diferenças do estado de saúde da população.  

“Quando descobri os benefícios, me matriculei na academia com meu 

pai” 

“A gente não sabia, por exemplo, que você por exemplo, podia 

promover saúde [...] era uma coisa que nem passava na cabeça. 
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A autonomia do adolescente, é uma habilidade que se constrói a partir de 

experiências, que juntamente, com o incremento de poder nas comunidades, nas 

escolas, e em todos os lugares cabíveis, corroboraria para a tomada de decisões 

mais saudáveis, e um ambiente mais favorável à saúde.  

Reconhecer a Promoção da Saúde a partir de um novo paradigma, 

representa uma nova maneira de interpretar as necessidades e ações de saúde. 

Desta forma, a compreensão dos adolescentes, não mais em uma perspectiva 

biológica, abre margem para a compreensão das conjunturas sociais e seus 

reflexos em sua vida e saúde, que contribuiria para um maior controle dos 

determinantes sociais da saúde.    

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A presente pesquisa sucedeu-se em um momento singular da escola, de 

renovação e busca do sentimento de pertencimento do aluno com ela. Foi nesta 

perspectiva, que a utilização das metodologias ativas em consonância com a 

Promoção da Saúde, permitiu aos adolescentes, a partir da integração dos setores 

e atores envolvidos no processo educacional, uma maior compreensão e 

internalização dos conceitos de saúde e Promoção da Saúde. Ademais, notou-se o 

desenvolvimento de sua autonomia e adoção de escolhas mais saudáveis. As 

Oficinas de Promoção da Saúde foram relevantes por proporcionarem uma 

integração ativa dos adolescentes com o processo de ensino, tornando-os 

instituidores do seu próprio conhecimento, não apenas receptores. Vale destacar, 

o comprometimento da escola com a pesquisa, em especial os professores e 

direção, que proporcionaram a continuidade deste trabalho, incluindo uma proposta 

de familiarização de toda equipe com a metodologia ativa de ensino.    
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ANEXO I 
 
 
 
 

ANEXO I – Termo de consentimento livre e esclarecido. Menores de 16 anos 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA 
 
 

         

Seu _________________________________________________ (definir grau de 

relação: filho; afilhado, neto e nome completo) está sendo convidado (a) como voluntário 

(a) a participar do estudo “Promoção e cuidado em saúde com adolescentes do ensino 

fundamental ciclo II”. Este, tem como objetivo identificar ações pautadas na Promoção da 

Saúde, integralidade do cuidado e sua influência nas condições de vida e saúde no ensino 

fundamental ciclo II. Espera-se que a presente pesquisa conte com a participação de 60 

alunos, 10 professores, 10 responsáveis, 5 membros da direção e 5 funcionários da escola. 

Pretende-se que ao todo, 90 pessoas desta instituição escolar participem da pesquisa.  

Acredita-se que esta pesquisa seja importante, pois poderá contribuir à melhorias na 

qualidade de vida, no estilo de vida e saúde após as dinâmicas/oficinas realizadas, podendo 

estar contribuindo também, para um ambiente escolar mais saudável após as atividades 

propostas e à construção de práticas de cuidado humanizadas. 

Sua participação nesta pesquisa será exclusivamente dentro do horário escolar em 

que está matriculado e consistirá em responder a entrevistas que poderão ter duração total 

de até 60 minutos e/ou participar de um grupo focal (diálogo em grupo), com duração 

aproximada de 50 minutos. O grupo focal será gravado em áudio, que permanecerá guardado 

sob responsabilidade do coordenador da pesquisa. Ambos abordarão questões relativas à 

saúde e seus temas transversais, estilo de vida, atividade física, capital social e qualidade de 

vida. Nesta pesquisa, terão oficinas, que conterão teatros, jogos, brincadeiras, diálogos, 

exposição de vídeos, rodas de conversa, aferição da pressão arterial e antropométrica, que 

durarão aproximadamente o tempo de uma aula, 50 minutos. As medidas antropométricas 

são: peso: subir na balança descalço para pesar, permanecendo com os pés unidos, 

encostados no aparelho e com a cabeça ereta e olhando para frente; perimetria: passar com 

uma fita ao redor de membros do seu corpo; altura: será usado um estadiômetro (aparelho 

que mede a altura) com haste móvel. Nele deverá permanecer com os pés unidos; encostados 

no aparelho e com a cabeça ereta e olhando para frente). Por último será realizado a aferição 
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da pressão arterial, ao qual o aparelho será posicionado ao redor do braço, após, ele inflará 

apertando o braço.  

Os riscos decorrentes de sua participação na pesquisa são considerados mínimos, 

como por exemplo, os riscos de exposição e situação constrangedora frente aos demais de 

sua classe.  As entrevistas também podem provocar um desconforto pelo tempo exigido ou 

até um constrangimento pelo teor dos questionamentos, podendo causar experiências 

negativas. Pode ser também que haja, desconforto físico, e alterações na auto-estima com as 

aferições antropométrica e da pressão arterial. A fim de garantir a sua integridade moral, a 

avaliação das medidas corporais e da aferição da pressão arterial será realizada 

individualmente em uma sala com isolamento visual. 

Você receberá todos os resultados das entrevistas e das medidas feitas na pesquisa, 

de forma totalmente gratuita, lhe dando a oportunidade de conhecer a situação em relação à 

hipertensão, índice de massa corporal, estilo de vida, atividade física, capital social e as 

necessidades de prevenção e/ou tratamento. Se notarmos algum problema, você e seu 

responsável serão avisados(as) e haverá a solicitação de encaminhamento a um serviço de 

saúde pela própria equipe da pesquisa. 

A sua participação será mantida em completo sigilo. Todas as informações obtidas 

através dessa pesquisa serão confidenciais e serão usadas somente com fins estatísticos. As 

informações vão ser coletadas, diretamente e anotadas em uma folha de papel. Seu nome, 

endereço e outras informações pessoais serão transformados em um código de identificação 

único. As informações coletadas na entrevista ou nas aferições serão identificadas apenas 

através do código, sem nenhuma identificação pessoal. Você não terá nenhuma despesa e 

também não receberá nenhuma remuneração. 

Os dados pessoais e os termos de consentimento serão mantidos em total segurança, 

e apenas a coordenação da pesquisa terá acesso a essas informações. Os dados de 

identificação serão mantidos em sigilo, e só serão utilizados para estudos estatísticos, no 

nível coletivo.  

É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como é garantido o livre 

acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais de tudo o que queira saber antes, 

durante e depois da participação. Se você achar que a pesquisa não está sendo realizada da 

forma como você imaginou ou para obter informações específicas sobre a aprovação deste 

projeto ou demais informações, você pode entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) pelo telefone (21) 2629-9189 entre segunda e sexta-feira das 08h00 às 17h00 

ou pelo e-mail etica@vm.uff.br. Rua Marquês do Paraná, 303 - 3º andar, prédio anexo ao 

mailto:etica@vm.uff.br
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HUAP, Centro - Niterói/RJ . 

CEP: 24030-2100 E-mail: secisc@vm.uff.br Telefone: (21) 2629-9351. 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou 

de acordo em autorizar a participação de meu ente no estudo proposto, sabendo que ele 

poderá deixar de participar a qualquer momento, sem sofrer qualquer tipo de punição ou 

constrangimento. 

 

Rio de Janeiro, ______de _________________de 2018. 

 

_________________________________ 

          Assinatura do participante  

________________________________ 

                    Assinatura do pesquisador 

 

 

 

 

  

mailto:secisc@vm.uff.br
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ANEXO II 
 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) 

  

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “A promoção e cuidado em saúde 

com adolescentes do ensino fundamental ciclo II”. Meu nome é Filipe da Silva Velozo, serei 

o pesquisador responsável pela continuidade deste trabalho, que tem como objetivo 

principal: identificar ações pautadas na Promoção da Saúde, integralidade do cuidado e sua 

influência nas condições de vida e saúde no ensino fundamental ciclo II. Espera-se que a 

presente pesquisa conte com a participação de 60 alunos, 10 professores, 10 responsáveis, 5 

membros da direção e 5 funcionários da escola. Pretende-se que ao todo, 90 pessoas desta 

dessa escola participem da pesquisa. 

Seu responsável (pai, mãe, avô, avó, etc.) ao ler um documento semelhante a esse, 

permitiu sua participação nesta pesquisa exclusivamente dentro do horário escolar em que 

você está matriculado. Sua participação é opcional, isto é, você só participa se quiser. Não 

participar dessa pesquisa é um direito seu e você não terá nenhum problema, prejuízo e nem 

sofrerá nenhuma penalidade se não aceitar participar, mas se aceitar participar, você poderá 

estar contribuindo para melhorias à saúde e ao ambiente escolar.  

Nesta pesquisa, você poderá participar de oficinas, que conterão teatros, jogos, 

brincadeiras, diálogos, exposição de vídeos, rodas de conversa, aferição antropométrica 

(passar com uma fita ao redor do corpo) e da pressão arterial (colocar objeto envolta do braço 

que o apertará) que durarão aproximadamente o tempo de uma aula, 50 minutos. Você 

também poderá ser submetido a grupos focais (diálogos grupais) que durarão de 30 a 50 

minutos; entrevistas estruturadas (perguntas feitas à você com respostas pré estabelecidas) 

devendo durar aproximadamente 60 minutos no total, todas as entrevistas. Tanto no grupo 

focal, quanto nas entrevistas eu irei lhe fazer perguntas sobre seu estado de saúde, seus 

hábitos, estilo de vida, atividade física e capital social (características de relações sociais). 

O grupo focal será gravado em áudio, que permanecerá guardado sob responsabilidade do 

coordenador da pesquisa. Resumindo, além da entrevista (perguntas individuais com 

respostas pré-estabelecidas) e grupo focal (diálogo em grupo), farei medidas antropométricas 

nas oficinas, a saber: peso: subir na balança descalço para pesar, permanecendo com os pés 

unidos, encostados no aparelho e com a cabeça ereta e olhando para frente; perimetria: passar 

com uma fita ao redor de membros do seu corpo; altura: será usado um estadiômetro 
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(aparelho que mede a altura) com haste móvel. Nele você deverá permanecer com os pés 

unidos; encostados no aparelho e com a cabeça ereta e olhando para frente). Também nas 

oficinas, serão realizados a aferição da pressão arterial, ao qual o aparelho será posicionado 

ao redor do seu braço, após, ele inflará apertando o braço.  

Os riscos decorrentes de sua participação na pesquisa são considerados mínimos, 

como por exemplo, os riscos de exposição e situação constrangedora frente aos demais de 

sua classe.  As entrevistas também podem provocar um desconforto pelo tempo exigido ou 

até um constrangimento pelo teor dos questionamentos, podendo causar experiências 

negativas. Pode ser também que haja, desconforto físico, e alterações na auto-estima com as 

aferições antropométrica e da pressão arterial. A fim de garantir a sua integridade moral, a 

avaliação das medidas corporais e da aferição da pressão arterial será realizada 

individualmente em uma sala específica.  

Você receberá todos os resultados das entrevistas e das medidas feitas na pesquisa, 

de forma totalmente gratuita, lhe dando a oportunidade de conhecer a sua situação em relação 

à hipertensão, índice de massa corporal, estilo de vida, atividade física, capital social e as 

necessidades de prevenção e/ou tratamento. Se notarmos algum problema, você será 

avisado(a) e encaminhado(a) a um serviço de saúde pela própria equipe da pesquisa. 

A sua participação será mantida em completo sigilo, sendo as respostas, tratadas de 

forma anônima e confidencial. Todas as informações obtidas através serão usadas somente 

com fins estatísticos. As informações vão ser coletadas, diretamente e anotadas em uma folha 

de papel. Seu nome, endereço e outras informações pessoais serão transformados em um 

código de identificação único. As informações coletadas na entrevista ou nas aferições serão 

identificadas apenas através do código, sem nenhuma identificação pessoal. Você não terá 

nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. 

Os dados pessoais e os termos de consentimento serão mantidos em total segurança, 

e apenas a coordenação da pesquisa terá acesso a essas informações. Os seus dados de 

identificação serão mantidos em sigilo, e só serão utilizados para estudos estatísticos, no 

nível coletivo.  

É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como é garantido o livre 

acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais de tudo o que queira saber antes, 

durante e depois da participação. Se você achar que a pesquisa não está sendo realizada da 

forma como você imaginou ou para obter informações específicas sobre a aprovação deste 

projeto ou demais informações, você pode entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) pelo telefone (21) 2629-9189 entre segunda e sexta-feira das 08h00 às 17h00 
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(   ) Sim    (   ) Não 

(   ) Sim    (   ) Não 

(   ) Sim    (   ) Não 

(   ) Sim    (   ) Não 

 

 

ou pelo e-mail etica@vm.uff.br. Rua Marquês do Paraná, 303 - 3º andar, prédio anexo ao 

HUAP, Centro - Niterói/RJ . 

CEP: 24030-2100 E-mail: secisc@vm.uff.br Telefone: (21) 2629-9351. 

 

Você aceita participar da pesquisa?    (   ) Sim    (   ) Não 

Agora irei precisar do seu consentimento para cada uma das etapas:  

Você consente em fazer a entrevista? (   ) Sim    (   ) Não 

Você consente em fazer as medidas: 

Peso?                          

Altura?                        

Perimetrias?               

Pressão arterial?         

 

 

 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa a promoção e 

cuidado em saúde com adolescentes do ensino fundamental ciclo II.  

 A assinatura desse termo de consentimento indica que você compreendeu o que é 

esperado da pesquisa e que aceita participar desta pesquisa em cada uma das etapas que deu 

o seu consentimento.  

 Esse termo de consentimento foi elaborado em duas vias. Após a sua confirmação 

em participar, uma via permanecerá com o pesquisador responsável e a outra com você. 

 

Rio de Janeiro, ______de _________________de 2018. 

 

_________________________________ 

          Assinatura do participante  

________________________________ 

                    Assinatura do pesquisador 
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ANEXO III 
 
 
 

 
ANEXO II – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA 

 

Você está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada “Promoção e 

cuidado em saúde com adolescentes do ensino fundamental ciclo II”, pois você tem grau de 

parentesco com algum aluno ou constitui a equipe de trabalhadores desta escola. Esta 

pesquisa tem como objetivo principal: identificar ações pautadas na Promoção da Saúde, 

integralidade do cuidado e sua influência nas condições de vida e saúde no ensino 

fundamental ciclo II. Espera-se que a presente pesquisa conte com a participação de 60 

alunos, 10 professores, 10 responsáveis, 5 membros da direção e 5 funcionários da escola. 

Pretende-se que ao todo, 90 pessoas desta instituição escolar participem da pesquisa. 

Este estudo baseia-se em responder questionários em seu turno de trabalho ou em sua 

residência com perguntas formuladas e respostas pré-estabelecidas, de forma totalmente 

voluntária sobre qualidade de vida, atividade física, capital social e sóciodemográfico, que 

terão duração de no máximo 60 minutos. Não participar dessa pesquisa é um direito seu e 

você não terá nenhum problema, prejuízo e nem sofrerá nenhuma penalidade. 

Os benefícios para os integrantes desta pesquisa serão indiretos, pois as informações 

coletadas fornecerão subsídios para a construção de conhecimento em saúde bem como para 

novas pesquisas a serem desenvolvidas sobre essa temática.  

Os riscos decorrentes de sua participação nesta pesquisa são considerados mínimos, 

podendo esta ação lhe gerar cansaço, desconforto pelo tempo gasto no preenchimento do 

questionário, constrangimento pelo teor dos questionamentos e/ou alterações na auto-estima. 

Se isto ocorrer você poderá interromper o preenchimento dos instrumentos e retomá-los 

posteriormente, ou até mesmo desistir de preencher se assim o desejar.  

A sua participação será mantida em completo sigilo, sendo as respostas, tratadas de 

forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome no 

estudo. Todos os dados coletados, serão usadas somente com fins estatísticos. As 

informações vão ser coletadas, diretamente e anotadas em uma folha de papel. Seu nome, 

endereço e outras informações pessoais serão transformados em um código de identificação 

único. As informações coletadas no questionário serão identificadas apenas através do 

código, sem nenhuma identificação pessoal. Os dados pessoais e os termos de consentimento 
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serão mantidos em total segurança, e apenas a coordenação da pesquisa terá acesso a essas 

informações. Você não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma 

remuneração. 

Você receberá todos os resultados dos seus questionários preenchidos na pesquisa, 

de forma totalmente gratuita, lhe dando a oportunidade de conhecer a situação em relação à 

temática.  

É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como é garantido o livre 

acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais de tudo o que queira saber antes, 

durante e depois da participação. Se você achar que a pesquisa não está sendo realizada da 

forma como você imaginou ou para obter informações específicas sobre a aprovação deste 

projeto ou demais informações, você pode entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) pelo telefone (21) 2629-9189 entre segunda e sexta-feira das 08h00 às 17h00 

ou pelo e-mail etica@vm.uff.br. Rua Marquês do Paraná, 303 - 3º andar, prédio anexo ao 

HUAP, Centro - Niterói/RJ . 

CEP: 24030-2100 E-mail: secisc@vm.uff.br Telefone: (21) 2629-9351. 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou 

de acordo em autorizar a participação de meu ente no estudo proposto, sabendo que ele 

poderá deixar de participar a qualquer momento, sem sofrer qualquer tipo de punição ou 

constrangimento. 

 

Rio de Janeiro, ______de _________________de 2018. 

 

_________________________________ 

          Assinatura do participante  

________________________________ 

                    Assinatura do pesquisador 
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ANEXO IV 

 

 

 

ROTEIRO PARA GRUPO FOCAL COM ALUNOS          

       

A PROMOÇÃO E CUIDADO EM SAÚDE COM 

ADOLESCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL CICLO II 

 

 

Data___/___/____.  

Início:________. Fim:_________ 

Tempo de duração: 50 minutos 

Moderador: Filipe Velozo 

Assistente:__________________ 

 

 

1) Caracterização do grupo 

 

Número de participantes convidados: 15 

Número de participantes presentes: _______ 

 

 

2) Questões norteadoras do grupo focal com alunos: 

 

Os adolescentes, suas especificidades e seus lugares de vida 

 

Vocês residem perto da escola? Vocês gostam de lá? Teria alguma diferença para você morar 

lá ou no centro do Méier? O que vocês gostam de fazer? Tem alguma opção perto da casa 

de vocês? Vocês participam de algum projeto público? O que representa morar na favela pra 

vocês? O que vocês entendem sobre preconceito? O que entendem sobre estereótipo? 

Quando falo: adolescente, cerveja, drogas, aborrecente, mãe, vocês veem alguma relação? 

 

A percepção dos adolescentes sobre o tema saúde e promoção da saúde. 

 O que é saúde para vocês? Ter plano de saúde influencia alguma coisa? O que um 

profissional de saúde ou professor poderiam fazer para contribuir à saúde de vocês? O que é 

Promoção da Saúde? Quem poderia promover saúde? O que uma pessoa poderia fazer para 

melhorar a saúde? A mudança de hábito é fácil? Os pais poderiam ter algum papel na saúde 

de vocês? A escola teria? A escola trabalha o tema saúde? O que acham se a escola 

trabalhasse o tema saúde (ou trabalhasse mais)? 
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ANEXO V 

 

CONVITE PARA O GRUPO FOCAL COM ALUNOS          

       

A PROMOÇÃO E CUIDADO EM SAÚDE COM 

ADOLESCENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL CICLO II 
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ANEXO VI – APROVAÇÃO DO CEP À PESQUISA 

 


