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RESUMO 

 

 

Este estudo faz parte de nossas inquietações vivenciadas ao longo de nosso percurso 

profissional em saúde no Instituto Federal Fluminense (IFF) que nos levaram a problematizar 

a saúde na educação escolar e sua contribuição na formação do adolescente. A adolescência é 

marcada por transformações biopsicossociais, que impulsionam mudanças no 

desenvolvimento do indivíduo, e sua forma de se relacionar consigo e com o meio. O 

adolescente tende ao isolamento no seu próprio mundo, guardando para si as dúvidas e os 

receios pertinentes a essa fase. Assumem comportamentos e hábitos que prejudicam sua 

saúde, tais como: o consumo de álcool e drogas, a violência, as práticas sexuais precoces e 

desprotegidas, a gravidez indesejada, os riscos das infecções sexualmente transmissíveis, 

dentre outros. Porém, a saúde para o adolescente não é tarefa das mais simples, pois não se 

reduz às ações assistencialistas com foco na doença. Trata-se de um estudo que objetivou 

compreender a percepção do aluno sobre o serviço de saúde desenvolvido na escola, e 

construir, tomando como base a fala do aluno, uma proposta de intervenção com foco na 

proteção, prevenção e promoção à saúde do adolescente. Na metodologia, desenvolveu-se 

uma pesquisa qualitativa com abordagem fenomenológica à luz do referencial teórico-

filosófico de Maurice Merleau-Ponty, em que a busca das vivências concorre para ampliar o 

campo de percepção sobre as sensações, desejos e necessidades dos seres humanos, o que 

contribui para a prática da saúde mais completa. A entrada em campo ocorreu nos meses de 

março e abril de 2015, após a aprovação do Protocolo do Projeto de Dissertação pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da instituição, sob o n° 895.040. Mediante a disposição de urnas de 

sugestões em três locais de uso coletivo pelos alunos, procurou-se compreender o 

entendimento do discente sobre a saúde na escola. E através da entrevista fenomenológica 

com os discentes matriculados há cerca de um ano nos cursos técnicos integrados ao ensino 

médio, na faixa etária de 14 a 20 anos, cujo encerramento ocorreu ao final do 34° encontro, 

buscou-se responder à questão: Conte para mim qual a sua percepção em relação à saúde na 

escola? Como resultado da apreensão dos significados e interpretação dos discursos 

emergiram três temas: a percepção da saúde no “mundo-da-vida” escolar, a percepção 

fenomenológica da saúde na formação escolar, a saúde em si e a saúde para a escola: a 

construção da proposta do adolescente para o seu “mundo-da-vida”. Desvelaram-se o desejo e 

a pretensão de uma assistência humanizada, o atendimento estendido aos três turnos escolares, 

ampliação da equipe de profissionais, ações interdisciplinares, com atenção à saúde mental, 

adoção de práticas pedagógicas em saúde, provimento de insumos e infraestrutura adequada à 

prática da saúde na escola. Conclui-se que a educação em saúde, o cuidado humanizado e a 

participação da comunidade escolar e da sociedade são os pilares para a dinamização da saúde 

escolar. A contribuição da saúde reside na possibilidade de ação integrada e articulada, de 

cunho crítico reflexivo, capacitando os adolescentes para o enfrentamento dos riscos e 

vulnerabilidades próprios dessa fase.  

 

Palavras-chave: Percepção; Adolescente; Saúde Escolar 



 

ABSTRACT 

 

 

This study is part of our apprehensions experienced throughout our professional career in 

health care, in particular at the Fluminense Federal Institute (IFF) which led us to discuss the 

health in school education as well as its contribution in shaping the adolescent. Adolescence 

is marked by biopsychosocial changes that promote changes in the individual development 

and their way to relate with themselves and with the environment. The adolescents tend to 

isolate themselves in their own world, keeping for themselves the questions and concerns 

pertaining to this phase. They assume behaviors and habits that undermine their health, such 

as: the consumption of alcohol and drugs, violence, early and unprotected sexual practices, 

unwanted pregnancy, the risks of sexually transmitted diseases, among others. However, 

adolescent health is not the simplest task, to the extent that it cannot be reduced merely to 

welfare actions with a focus on disease. This is a study that aimed at understanding the 

student's perception about the health service developed at school, and to build, on the basis of 

the students’ talks, an intervention proposal focusing on protection, prevention and promotion 

of the adolescent health. In the methodology, therefore, a phenomenological approach 

qualitative research has been developed in the light of Maurice Merleau-Ponty’s theoretical-

philosophical approach, where the search for students’ experiences competes to enlarge the 

perception field about the feelings, desires and needs of human beings, which contributes to a 

more complete health and practice complex. The entry in the field occurred in the months of 

March and April 2015 after the approval of the Dissertation Protocol Project by the 

Institution’s Research Ethics Committee, under the n° 895,040. Through the provision of 

ballot boxes suggestions in three locations of students’ collective use, we sought to 

understand the student's understanding on school health. Also, through the phenomenological 

interview with students enrolled in the high school integrated technical courses, among the 14 

to 20 years old, closing at the 34th meeting we sought to answer the following question: Tell 

me what your perception in relation to health at school is? As a result of the appropriation of 

the meanings and interpretation of speeches three themes emerged: the perception of health in 

the world-of-school life, the phenomenological perception of health, health education and 

health for the school: the construction of the adolescent proposal for their “world of life”. It 

has been unveiled the desire and intention of a humanized assistance, extended to three school 

shifts, professional team expansion, interdisciplinary actions, with attention to mental health, 

adoption of pedagogical practices in health, provision of inputs and adequate infrastructure to 

health practice at school. It is concluded that health education, the humanization of care and 

collaborative participation of the school community and society are the pillars for the health 

promotion. The great contribution of school health lies within the possibility of integrated and 

articulated actions as well as reflective and critical measures empowering teenagers to face 

the risks and vulnerabilities which are common to this phase. 

 

Keywords: Perception; Adolescent; School Health 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Durante minha trajetória acadêmica em instituição privada e, posteriormente, nas 

especializações em instituições públicas, fui tecnicamente treinada a exercer assistencialmente 

o cuidado a saúde. A exigência quanto à formação profissional sempre foi muito grande. 

Cursei residência de clínica médica, hematologia e hemoterapia, bem como transplante de 

medula óssea. Como herança acadêmica e bem treinada pela preceptoria médica, com 

presteza assistia diretamente os numerosos pacientes, porém de forma técnica e objetiva. 

Como médica, sempre obtive o respeito dos demais profissionais, sendo vista como ser 

hierarquicamente inquestionável. Consequentemente, assumia uma postura um tanto superior 

em relação aos demais e principalmente ao paciente, o que na prática, criava um 

distanciamento do cliente e suas mazelas. Diante desse contexto, causava-me grande 

inquietação o modelo assistencialista que vivenciava desde a minha formação.  

Em 2011, após o término das minhas especializações, tendo sido aprovada em 

terceiro lugar no processo seletivo para médico clínico do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro em 2010, fui chamada para assumir o cargo de médica 

no posto de saúde da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Adequei-me à escala de 

plantão de 24 horas alternando com oito horas semanais, e prestava atendimento assistencial 

aos universitários e funcionários do campus. Assumi em período de greve dos servidores, 

vivenciei uma jornada de trabalho moderada, porém tensa, já que os recursos locais eram 

precários frente à diversidade da demanda. Passados cinco meses, fui transferida para o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFFluminense) da minha 

cidade natal. A realidade encontrada era bem diferente. Trabalhava em turnos distribuídos em 

manhã, tarde e noite.  

Em relação às minhas atribuições, foi-me solicitado continuar as avaliações médicas 

dos alunos que ingressavam no primeiro ano dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, 

prejudicadas pela greve recente. Era final do ano, pouco conhecia o programa de 

desenvolvimento institucional e minhas funções locais, e, como já era esperado, não obtive 

adesão dos alunos às avaliações. Logo, desenvolvi atividades assistenciais internas. No ano 

seguinte, afastei-me da instituição pela licença maternidade, o que ocupou quase todo o ano. 

Em 2013, tive a oportunidade de vivenciar a experiência do trabalho institucional e o contato 

com os alunos adolescentes.  
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No decorrer do período letivo, realizei as avaliações dos discentes que ingressavam 

nas sete turmas do primeiro ano dos cursos técnicos integrados ao ensino médio distribuídas 

nas seguintes modalidades: três de agropecuária, duas de agroindústria, uma de informática e 

uma de meio ambiente. Essa última modalidade estava sendo implementada naquele ano.  

Através das avaliações e dos atendimentos clínicos conheci um público misto de 

alunos adolescentes. Muitos, provenientes da zona rural, ainda inocentes e inexperientes, 

reconheciam a escola como espaço de aprimoramento de suas atividades agrícolas. Outros, 

oriundos da cidade, de todas as classes sociais, que, atraídos pelo grau de excelência dos 

docentes, enxergavam a instituição como um trampolim para a universidade. 

Diante de um público misto, os discentes matriculados nos três anos do ensino médio 

apresentam nível de exigência diferenciado, que mesclava atendimentos sintomáticos 

corriqueiros e emergenciais, orientações, medidas preventivas, aconselhamentos. Uma 

oportunidade nova e desafiadora se apresentava, diferente de tudo que vivenciei durante 

minha trajetória profissional até o momento.  

Essa experiência conduziu-me à reflexão que a saúde para o adolescente não é tarefa 

das mais simples, na medida em que não se reduz meramente às ações assistencialistas com 

foco na doença. A adolescência é algo constituinte do ser humano, fase intermediária entre a 

infância e a idade adulta, período em que vivencia uma série de transformações físicas, 

psicológicas e sociais, que impulsionam mudanças no processo de desenvolvimento e 

formação do indivíduo (BRASIL, 2007b). Equivocadamente entendida como fase com menor 

chance de adoecimento e morte, os adolescentes muito frequentemente estão expostos à díade 

vulnerabilidade/risco, tais como: uso de bebidas alcoólicas e drogas, violência, práticas 

sexuais precoces e desprotegidas, gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis, 

entre outros (DOMINGOS, 2003). 

No final do século XX, em resposta à expectativa mundial de aprimoramento da 

saúde pública, a Conferência Internacional de Ottawa, em 1986, destaca a relevância das 

práticas de promoção da saúde na melhoria da qualidade de vida da população. Em novembro 

de 1989, A Convenção sobre os Direitos da Criança originada na Assembleia Geral das 

Nações Unidas caracterizou-se por ter sido o marco o inicial da atenção global às primeiras 

etapas da vida. No Brasil, no mesmo ano, o Ministério da Saúde cria o Programa Saúde do 

Adolescente (PROSAD) com propósito de promover a saúde do adolescente. Em 1990, surge 

o Estatuto da Criança e do Adolescente, dispondo sobre os direitos da infância e da juventude. 

No século XXI, numa tentativa de aproximação da saúde e educação, em 2007, foi 

implementado o Programa Saúde na Escola, cuja ação intersetorial busca a capacitação da 
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comunidade escolar para a melhoria de sua qualidade de vida. Não obstante, na prática, 

observa-se um distanciamento e uma desarticulação entre as ações elaboradas pelas políticas 

públicas brasileiras e as demandas deste público juvenil. 

Nesta problematização, torna-se pertinente a reorganização de estratégias efetivas na 

atenção básica em saúde direcionadas aos adolescentes. Para melhorar a assistência aos 

adolescentes, acredita ser necessária a estruturação do serviço na integralidade da assistência, 

que possibilite a criação de vínculos e interação com os jovens, de acordo com a realidade em 

que estão inseridos. Além disso, torna-se imprescindível aumentar a oferta de ações de saúde 

voltadas para este público-alvo, priorizando as atividades preventivas, educativas e coletivas 

para maior efetivação da promoção da saúde do adolescente, com abordagem participativa dos 

jovens, com foco no autocuidado em saúde. 

A partir deste momento, surgiram internamente questionamentos em relação à minha 

formação e atribuições como profissional da saúde a essa população-alvo tão cheia de vida e 

ao mesmo tempo exigente em relação à assistência e suas peculiaridades. O encontro dessa 

nova realidade e a necessidade iminente de mudança de conduta despertaram-me à percepção 

de que as situações vivenciadas e observadas mereciam ser estudadas e analisadas, e, 

consequentemente, este estudo implicaria em um retorno para a instituição e minha prática 

assistencial. 

Diante desse contexto, a motivação para a pesquisa deu-se a partir do meu interesse 

em aprimorar meus conhecimentos no trato com os adolescentes e suas peculiaridades, além 

de descobrir as implicações da saúde na educação escolar desses. Como parte do Plano de 

Apoio ao Desenvolvimento Acadêmico-Profissional e à Formação Continuada dos 

Servidores, surgiu a oportunidade do mestrado profissional no Ensino na saúde pela 

Universidade Federal Fluminense. Partilhar com os adolescentes a experiência da saúde no 

ambiente escolar em busca pela promoção destes jovens me levou a problematizar a saúde na 

educação escolar do adolescente e principalmente sua contribuição na formação do indivíduo.  

Com base nessa linha de raciocínio, a minha pesquisa tem como objeto/fenômeno 

de estudo a percepção do aluno adolescente sobre o serviço de saúde desenvolvido na escola, 

numa perspectiva merleaupontiana, haja vista a especificidade e significância como geração 

futura; torna-se imprescindível o desenvolvimento de ações direcionadas à saúde dos 

adolescentes. 

A Justificativa do estudo é a importância da adolescência no processo de formação 

do ser humano e a necessidade de organização do serviço de saúde, voltado para a 

integralidade da assistência, capaz de estimular e fortalecer o vínculo e a interação com os 
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adolescentes, de acordo com a realidade em que estão inseridos. Além disso, é necessário 

construir uma proposta de intervenção voltada à proteção, prevenção e promoção à saúde dos 

jovens (COSTA; FORMIGLI, 2001; OLIVEIRA et al., 2013). 

A partir do entendimento de que a saúde inserida no cotidiano educacional do jovem 

desempenha papel preponderante no enfrentamento às vulnerabilidades sociais, através de 

uma assistência humanizada com foco na promoção à saúde do adolescente, estabeleceram-se 

as seguintes questões norteadoras deste estudo:  

1- Qual a percepção do aluno acerca do serviço de saúde desenvolvido na escola? 

2- Como o aluno percebe o serviço de saúde na sua formação? 

 

O objetivo geral desta pesquisa é: 

1- Compreender a percepção do aluno sobre o serviço de saúde desenvolvido na 

escola; 

 

E os objetivos específicos são: 

1- Descrever como o aluno percebe o serviço de saúde na sua formação; 

2- Construir uma proposta de intervenção na saúde e educação com foco na proteção, 

prevenção e promoção à saúde, a partir da experiência de escuta dos alunos. 

 

Considerando-se a relevância do cuidado à saúde durante o processo de 

desenvolvimento do sujeito adolescente, a pesquisa visa a identificar maiores subsídios para 

dinamizar o trabalho, descrevendo os fenômenos, classificando e analisando as ideias e, 

consequentemente, a formulação de concepções em torno do estudo proposto. 

Espera-se, como desfecho do estudo, que a intervenção construída a partir da escuta 

do aluno acerca de suas experiências e sugestões, promova a proteção, prevenção e promoção 

da saúde voltadas para suas necessidades. Além disso, acredita-se que futuramente se possa 

alcançar a qualidade do cuidado junto aos adolescentes mediante essa perspectiva de 

articulação entre saúde e educação.  

A pesquisa tem como contribuições: 

1- Colaborar na capacitação dos profissionais de saúde para desempenhar a prática 

do cuidado ao adolescente de forma ampla e qualificada. 

2- Contribuir para estudos posteriores e para a academia objetivando a qualificação 

de profissionais capazes de promover uma assistência ampla à adolescência e suas 

peculiaridades. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

A fundamentação teórica busca explicar o significado do estudo pela sistematização 

do conhecimento, direciona o raciocínio e capacita o leitor na compreensão de alguns 

aspectos que norteiam a saúde do adolescente, pois busca explicar o contexto atual e revelar 

as lacunas do conhecimento existentes. Logo, propõe-se apresentar a contextualização sobre a 

adolescência, riscos e vulnerabilidades inerentes a essa fase (comportamento sexual de risco, 

uso de álcool e drogas e violência), as propostas de saúde direcionadas a esse público, a 

estrutura escolar como favorecedora da multidisciplinaridade na educação e a educação além 

dos muros escolares. 

 

 

2.1 ENTENDENDO A ADOLESCÊNCIA E SUAS PECULIARIDADES 

 

 

Adolescência é um vocábulo que deriva do verbo latino adolescere, cujo significado 

é crescer até a maturidade. É uma fase do ciclo vital intermediária entre a infância e a idade 

adulta, marcada por profundas transformações somáticas, psicológicas e sociais, momento em 

que ocorre o crescimento e desenvolvimento do ser humano, tornando-o apto à reprodução e à 

perpetuação da espécie (COLLI, 1984; SAITO, 2000). As mudanças de ordem física 

caracterizam a puberdade, marco inicial e comum a todos os indivíduos. Enquanto que a 

adolescência em si é praticamente única, singular de cada ser, pode sofrer influência do 

contexto sociocultural ao qual o ser humano pertence, o que faz ser vivenciada de maneiras 

diferentes por jovens com o mesmo parentesco (SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO 

DO CEARÁ, 2008). 

Designam-se adolescentes, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os 

indivíduos de ambos os sexos com idades entre 10 e 19 anos (WHO, 1995). No Brasil, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA nº 8069 de 13/07/90), limita-se àqueles entre 12 e 

18 anos de idade (BRASIL, 1990b). 

A adolescência pode ter seu início antecipado, mesmo antes dos 10 anos de idade, 

porém seu término não pode ser estimado com precisão. O começo pode ser definido com o 

aparecimento dos caracteres sexuais secundários, o gatilho do processo de maturação sexual, 

o que caracteriza a puberdade como previamente elucidado. Porém, seu término é delimitado 
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por aspectos socioeconômicos, pois o adolescente torna-se adulto no momento que alcança a 

independência de sua família. Logo, a adolescência pode ser mais curta em áreas carentes, 

pela inserção precoce do jovem no trabalho, e nas regiões mais desenvolvidas pode ser 

prolongada, pelo maior tempo de preparação do adolescente para o ingresso no mercado de 

trabalho (KLEINERT, 2007; LEAL; SAITO, 2007; ABERASTURY et al.,1984).  

Devido às transformações cognitivas próprias dessa fase, muito frequentemente, 

observam-se discursos que a estigmatizam como período de “aborrecência”. Não se questiona 

a ocorrência de conflitos e inquietações concomitantes à descoberta de novas relações 

intrapessoais, interpessoais e com o meio, vivenciadas pela juventude. No entanto, todo o 

processo de formação do indivíduo acarreta transformações biopsicossociais, gerando crises 

(de identidade, familiar, relacional, etc.), portanto muito do que se atribui à adolescência pode 

ser vivenciado por outras etapas do desenvolvimento humano, como a adultez (MAHERIE et 

al., 2005). 

Vale ressaltar que as características cognitivas peculiares do adolescente podem ser 

naturalizadas como “Síndrome da Adolescência Normal”, com as seguintes características de 

comportamento: a) busca de si mesmo e da identidade adulta; b) tendência grupal; c) 

necessidade de intelectualizar e fantasiar; d) crises religiosas; e) deslocação temporal; f) 

evolução sexual desde o autoerotismo até a heterossexualidade; g) atitude social 

reivindicatória e contradições sucessivas em todas as manifestações de conduta; h) separação 

progressiva dos pais e i) constantes flutuações de humor e de estado de ânimo 

(ABERASTURY et al., 1984; ERICKSON, 1976). 

 

 

2.2 RISCOS E VULNERABILIDADES 

 

 

Durante essa etapa do desenvolvimento, o ser humano vivencia mudanças 

biopsicossociais que impulsionam seu processo de desenvolvimento e formação de sua 

identidade, sua interação interpessoal, intrapessoal e com o meio. Dada a imaturidade e o 

espírito aventureiro próprio dessa fase, os adolescentes podem pertencer a um grupo de risco, 

a partir das vulnerabilidades percebidas. Denominam-se vulnerabilidades os agravos à saúde 

do adolescente quando expostos à influência da realidade associada às necessidades subjetivas 

e objetivas dos sujeitos. Tangenciado a isto está o conceito de risco, maior chance de sofrer 

danos psicológicos, físicos, e, em caso extremo, o óbito. Situações sociais podem 
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potencializar esse contexto. Adolescentes em risco tornam-se mais vulneráveis quando 

vivenciam relacionamento conflituoso em seu núcleo familiar, morte de seus progenitores ou 

familiar próximo, desemprego e miserabilidade no lar, divórcio de seus pais; tendo como 

agravante a carência de oferta de ações de saúde direcionadas a esse público, tanto na escola 

quanto nos serviços públicos de saúde (REIS et al., 2014; GOMES; MENDES, 2009; 

BARDAGI; ARTECHE; NEIVA-SILVA, 2005). 

Diante do contexto histórico cultural e das transformações sociais, políticas e 

econômicas, associados à urbanização e industrialização, observa-se o predomínio da alta 

tecnologia, o império da informatização; (CARVALHO, 2003; SANT´ANA, 2003a) um 

caminho sem volta com repercussões na organização do núcleo familiar (conflitos familiares, 

pais ausentes, abolição do diálogo), culminando com o crescimento de vulnerabilidades frente 

aos riscos à saúde do adolescente, com destaque para o comportamento sexual de risco, o uso 

de álcool e drogas e a violência (CROMACK, BURSZTYN; TURA, 2009). 

 

 

2.2.1 Comportamento sexual de risco 

 

 

De acordo com as modificações biopsicossociais e os aspectos socioculturais, o 

adolescente desenvolve sua sexualidade através das construções sociais, e muitos iniciam a 

vida sexual, o que os torna vulneráveis a sofrerem problemas de saúde. A prática do sexo na 

adolescência muitas vezes é vivenciada como uma atitude espontaneísta da sexualidade, que 

desfavorece o diálogo e a preparação prévia (ANJOS et al., 2012). 

Devido à prática do sexo inseguro entre os adolescentes, as infecções sexualmente 

transmissíveis (IST) e, principalmente, a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) 

caracterizam-se como importantes formas de vulnerabilidade da saúde nessa fase (ANJOS et 

al., 2012; MORAES et al., 2011; BERQUÓ, 2000). 

A iniciação sexual entre os adolescentes está cada vez mais precoce, em torno dos 14 

anos, sem distinção de gênero (ANJOS et al., 2012; MORAES et al., 2011). Nessa 

precocidade evidencia-se uma baixa adesão ao uso do preservativo, muitas vezes associada à 

falta de um senso crítico perante o sexo (ANJOS et al., 2012; SILVEIRA; SANTOS, 2012). 

Os adolescentes podem assumir um comportamento um tanto inconsequente diante 

do risco real da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) durante as relações 

sexuais, pois não a reconhecem como perigo iminente. Do ponto de vista cognitivo, há um 
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prejuízo ao raciocínio formal e uma dificuldade na elaboração de decisões, frente à 

imaturidade do jovem ao processar as informações (SAMPAIO FILHO et al., 2010). 

Nota-se que a sexualidade é vivenciada de forma inconsequente pela juventude. 

Movidos pela satisfação pessoal, seja pela euforia, ou pelo encorajamento proporcionado pelo 

consumo de álcool e/ou de substâncias psicoativas, os adolescentes assumem comportamentos 

sexuais inseguros como a baixa adesão ao uso do preservativo, a multiplicidade de parceiros, 

com crescentes riscos à propagação das IST. Não obstante, essas atitudes interferem 

negativamente na qualidade de vida do jovem, principalmente do sexo feminino, com 

aumento dos riscos de esterilidade, neoplasia de colo de útero, gravidez ectópica, doença 

inflamatória pélvica e infecções puerperais, com implicações negativas na sua autoestima 

(SAMPAIO FILHO et al., 2010; DIAS et al., 2010; TAVARES et al., 2009). 

Em contrapartida à globalização e à difusão de informações no mundo moderno, é 

frequente entre os adolescentes o desconhecimento sobre as formas de transmissão da AIDS. 

Percebe-se uma confusão em relação aos sintomas das IST e um déficit de compreensão sobre 

as práticas sexuais seguras. Apesar da necessidade de uso do preservativo, muito difundida 

pela mídia, não se confere sua adesão entre os jovens, pois alegam interferência negativa no 

prazer durante o ato sexual. Soma-se a isso, a relação de confiança condicionada pelo namoro, 

o que facilita a prática do sexo inseguro (DIAS et al., 2010; MARTINS et al., 2012). 

Na esfera desta problemática, as diferenças entre os gêneros se apresentam como a 

maior destreza no manuseio do preservativo pelos meninos, o constrangimento em possuir 

esse contraceptivo por parte das meninas, a inconsistência do uso do preservativo pelas 

adolescentes, a vergonha e a insegurança na recusa de relações sexuais face a situações de 

risco (BAPTISTA et al., 2012). No entanto, a adolescente tem alcançado maior domínio e 

habilidade na negociação ao solicitar o uso do preservativo pelo companheiro, como pré-

requisito à relação sexual (ANJOS et al., 2012). 

Com o olhar para os jovens com vivência nas ruas, a vulnerabilidade às IST e à 

AIDS encontra-se agravada. Esse ambiente social desfavorece a reflexão consciente sobre a 

prática do sexo seguro. Soma-se a essa situação o distanciamento dos serviços de saúde e a 

escassez de informações sobre a saúde sexual saudável (SCHWONKE; FONSECA; GOMES, 

2009). 

Não se pode negligenciar a gravidez precoce como fruto da prática do sexo 

desprotegido. Fato preocupante com impacto na vida da adolescente que experimenta a 

maternidade em detrimento de seus planos. Diante da insegurança em cuidar da criança e 

gerenciar a casa, é comum a ocorrência de crises, conflitos e instabilidade afetiva. Observa-se 
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a maior frequência de aborto, e elevados índices de morbidade e mortalidade entre as jovens. 

Como legado da gravidez e da maternidade precoces, a adolescente tende a desenvolver uma 

maior criticidade a respeito de sua vida reprodutiva, refletindo uma maior preocupação com o 

estudo ou qualificação, apesar das crescentes limitações para retomá-los (FARIAS; MORÉ, 

2012). 

 

 

2.2.2 Uso de álcool e outras drogas 

 

 

As mudanças físicas e psíquicas próprias desta fase acabam por fazer com que os 

adolescentes se tornem mais vulneráveis ao uso e abuso de bebidas alcoólicas, tabaco e drogas 

psicotrópicas (GIL et al., 2008). 

Em pesquisa realizada com estudantes do sétimo ano do ensino fundamental e o 

terceiro ano do ensino médio, de nove escolas públicas de Florianópolis, as drogas mais 

utilizadas pelos adolescentes, em ordem decrescente, foram o álcool, o tabaco, a maconha, a 

cocaína e o crack. No consumo de álcool e maconha houve um predomínio do sexo masculino 

frente ao feminino, sem diferenças entre os gêneros quanto ao consumo de haxixe, mesclado e 

crack (GIACOMOZZI et al., 2012). 

Muitas vezes, na busca de sua inserção no mundo adulto e reconhecimento em 

determinado grupo social, observa-se com frequência o consumo de bebidas alcoólicas pelos 

adolescentes como forma de ruptura com seu mundo infantil (SOUZA et al. 2010; GIL et al., 

2008). 

A exacerbação deste consumo associa-se a uma série de consequências 

desconfortáveis, como, aumento da violência, evasão escolar, acidentes e mortes no trânsito, 

homicídios, quedas, queimaduras, afogamentos e suicídios (SILVEIRA; SANTOS, 2012). 

Vale ressaltar que os usuários de álcool e outras drogas são sexualmente mais ativos, com 

prejuízos na adoção de comportamento preventivo frente às IST e ao HIV/AIDS 

(GIACOMOZZI et al., 2012). 

Entre os fatores facilitadores do comportamento de consumo de álcool e drogas 

destacam-se a falta de lazer, as precárias condições sociais, o relacionamento familiar 

desfavorável (omissão dos pais ou responsáveis, falta de diálogo familiar, conflitos e 

violência doméstica), a baixa autoestima apresentada pelos jovens, a presença de 

comportamentos antissociais e a história de abuso sexual (SILVEIRA; SANTOS, 2012; 
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GIACOMOZZI et al., 2012; SILVA et al., 2006). Além desses fatores, o uso ou abuso de 

bebidas alcoólicas e tabaco resulta também da facilidade de acesso a esses dentro do seu 

próprio domicílio, bem como em festas e bares, incentivados pela mídia falada e escrita 

(COCCO; LOPES, 2010). São frequentes propagandas de associação da bebida com situações 

de prazer e bem estar, o que aumenta e estimula o consumo pelos jovens, apesar de a 

legislação brasileira proibir sua venda a menores de 18 anos. Tais experiências podem 

comprometer o projeto de vida ou a própria vida. (SILVEIRA; SANTOS, 2012; SAMPAIO 

FILHO et al, 2010). 

Esse contexto acentua-se entre os adolescentes com vivência nas ruas, predispostos a 

uma maior vulnerabilidade ao abuso de drogas, pois além de sua disponibilidade e facilidade 

de acesso, os limites para consumo são de acordo com as necessidades individuais. Somam-se 

a isso, as adversidades próprias à situação de rua, como, a fome, o frio, a violência (MOURA; 

SILVA; NOTO, 2009). 

No enfrentamento dessa vulnerabilidade, identificam-se como elementos protetores à 

família, como berço das relações humanas, o bom relacionamento com e entre os pais, bem 

como a religião, que ajusta o comportamento humano através da crença (GIACOMOZZI et 

al., 2012). 

A família representa a união de indivíduos ligados por uma ascendência comum ou 

por laços afetivos. Independentemente de sua estrutura, a família constitui uma unidade 

geradora de afeto, perpetua a continuidade das relações entre seus membros, proporciona 

proteção pessoal e o desenvolvimento de seus integrantes, reproduz a cultura da sociedade 

correspondente e através da autoridade transmite os princípios morais aos seus constituintes. 

Tendo como princípio a prática do cuidado, a estrutura familiar também exerce função 

referente à saúde, pois através de seus valores, crenças e ações desenvolvidas assegura a 

saúde de seus membros. Por conseguinte, a família,a ao exercer a proteção de seus 

integrantes, ajuda a manter a saúde física e mental de seus jovens, seu desenvolvimento e a 

socialização do adolescente. 

 

 

2.2.3 Violência 

 

 

Diante de sua complexidade como fenômeno social, a violência representa um 

problema de saúde pública, tanto pelos altos índices de morbidade como pela mortalidade 
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precoce (RIBEIRO; CAMPOS, 2002; MELLO JORGE, 1998; ASSIS; SILVA, 1997; 

SOUZA, 1994; COCCO; LOPES, 2010). 

A manifestação de violência como exacerbação de sua rebeldia contra a realidade 

vivenciada pelo adolescente muitas vezes é consequência de transformações peculiares dessa 

fase (RIBEIRO; CAMPOS, 2002; MELLO JORGE, 1998; ASSIS; SILVA, 1997; SOUZA, 

1994). Essas situações de conflito podem ser potencializadas pela fragilidade do ambiente 

familiar, que deveria ser o ponto de apoio e referências para os jovens (COCCO; LOPES, 

2010). 

Não obstante, a escola, ao desconfigurar-se como ambiente seguro para 

oportunidades e garantias globais, reflete um sistema excludente e multiplica as desigualdades 

sociais. Essas situações deflagram um prejuízo na qualificação profissional, a falta de 

oportunidade no mercado de trabalho, a reprodução do mercado informal e a deterioração de 

uma formação consciente e emancipatória do adolescente. Esse contexto compromete o 

exercício da cidadania; e assim, como fruto de seu distanciamento do aluno, não consegue 

perceber que a violência escolar estende-se para além de sua estrutura física, no universo de 

seu entorno (COCCO; LOPES, 2010). O enfrentamento dessa situação requer uma 

aproximação do aluno, conhecer quem é, o que faz, seus anseios, suas atividades recreativas, 

culturais e esportivas, etc. 

A limitação do convívio social e familiar, o sentimento de medo, a insegurança 

pessoal são consequências de comportamentos violentos, podendo ter como gatilhos o uso 

abusivo de álcool e outras drogas (REIS et al., 2013; SILVA et al., 2010). Assassinatos, 

brigas, assaltos, discriminações racial e social, abusos físicos, psicológicos, sexuais são atos 

violentos reconhecidos pelos jovens. A prática do bullying, definida pelo conjunto de atitudes 

agressivas, de natureza intencional e permanente, caracterizada pelo domínio entre os 

envolvidos, também deve ser considerada como um comportamento violento. Esse ato pode 

desencadear sofrimento psíquico, déficit na aprendizagem, baixa autoestima, atos de exclusão 

e abandono escolar (SAMPAIO et al., 2015). Portanto, em busca de um ambiente harmonioso 

e seguro para o desenvolvimento social, toda instituição educacional deve alertar-se para o 

tema, na tentativa de coibir os maus tratos aos quais os estudantes podem estar expostos. 

O quadro 1 representa a síntese dos artigos incluídos no processo da revisão 

integrativa da literatura, sobre as principais vulnerabilidades à saúde do adolescente, no 

período de 2009 a 2014, nas seguintes bases de dados: Literatura Latino-americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados em Enfermagem (BDENF), Saúde de 

Adolescentes e Jovens (ADOLEC), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 



22 

 

(MEDLINE), extraídos através do Portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e do acervo 

bibliográfico da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

 

Revisão Integrativa: Principais Vulnerabilidades à Saúde do Adolescente 

Artigos Base Principais Achados 

Tavares 

et al., 2009 
CAPES 

Atividade sexual segura: informação, educação sexual e métodos 

preventivos às IST. 

Schwonke 
et al., 2009 

CAPES 
Baixa escolaridade, barato das drogas e distância ao serviço de saúde 
aumenta a vulnerabilidade. 

Dias 

et al., 2010 
BDENF 

Educação em saúde conduz à reflexão sobre vulnerabilidades às atitudes 

sexuais. 

Moraes 

et al., 2011 
LILACS Sexo inseguro vulnerável à IST/AIDS. Educação sexual para prevenção. 

Farias 
et al., 2011 

CAPES 
Jovens desenvolvem a responsabilidade p/ vida reprodutiva e reformulação 
de projetos/estudos. 

Silveira 

et al., 2012 
BDENF 

Ação educativa leva à reflexão crítica das vulnerabilidades: sexo, uso de 

álcool e drogas. 

Anjos 

et al., 2012 
MEDLINE 

Pouco conhecimento sobre a transmissão do HIV e práticas sexuais 

seguras. Autonomia das jovens sobre o uso do preservativo. 

Martins 

et al., 2012 
CAPES Álcool/drogas aumenta/m o desejo sexual. Prevenção: Educação sexual. 

Baptista 

et al., 2012 
CAPES 

Fatores de riscos: início sexual precoce, uso inconsistente/não uso de 

camisinha. Meninas mais vulneráveis. 

Souza 
et al., 2009 

CAPES 
O uso do álcool realça o caráter socializador da bebida. Fatores 
estimuladores: atitudes dos adultos, especial do pai. 

Moura 

et al., 2009 
ADOLEC 

A família influencia o uso de álcool/drogas. As redes sociais auxiliam 

famílias, crianças, jovens para a diminuição da desfiliação.  

Sampaio F 

et al., 2010 
BDENF 

O ato de beber facilita as relações entre pares. A mídia influencia o 

processo. 

Itokasu 
et al., 2012 

LILACS 
Usuários de álcool/drogas: altos índices de absenteísmo escolar, violência e 
mais ativos sexualmente. Família influencia ou previne o uso. 

Cocco 

et al., 2010 
BDENF 

Fragilidade das redes de relações sociais. Os problemas do ensino público e 

a violência descaracterizam a escola como lugar protegido e de 

aprendizagem. 

Silva 

et al., 2010 
LILACS 

Drogas podem desencadear a violência. Educação em saúde      identifica 

fatores de risco para reduzir as vulnerabilidades. 

Reis 

et al., 2013 
CAPES 

Ações educativas desenvolvem competências para o enfrentamento às 

vulnerabilidades. 

 

Quadro 1. Síntese das publicações incluídas no processo de revisão integrativa sobre as 

principais vulnerabilidades à saúde do adolescente agrupadas conforme as temáticas: 

comportamento sexual de risco, uso de álcool e outras drogas e violência. Os estudos 

destacados em rosa abordam a temática do comportamento sexual de risco. Os artigos 

destacados em amarelo discutem a temática do uso de álcool e outras drogas. Os trabalhos 

destacados em verde versam sobre a violência.  
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2.3 OS RUMOS DA SAÚDE PARA O ADOLESCENTE E O JOVEM 

 

 

No final do século XX, a visão tradicional sobre a saúde baseada no modelo 

hegemônico, com foco na assistência e controle da doença, começou a ser questionada pelos 

canadenses. Esses detinham as mais altas tecnologias em seu setor médico-hospitalar, porém 

apresentavam baixa expectativa de vida. Ao estudarem as principais causas de morte precoce, 

perceberam que os riscos autoimpostos pelo ser humano e as condições socioculturais 

constituem fatores determinantes da saúde de uma população. Intrigado, o Ministro da Saúde, 

Marc Lalonde, em 1974, elabora uma nova perspectiva para saúde baseado na interrelação de 

quatro fatores: biológico, ambiental, hábitos de vida e organização do sistema médico-

hospitalar, fundamentais para a promoção e manutenção da saúde. A partir do Relatório 

Lalonde, o mundo ocidental desperta para uma nova concepção da saúde e promoção da saúde 

(BRASIL, 2002). 

Entende-se por saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), “o 

completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de 

enfermidade”. Segundo essa definição, apresenta relação com as condições sociais, políticas e 

econômicas. A saúde é um bem individual, vital ao pleno desenvolvimento do ser humano 

(WHO, 1995).  

Na busca de superar essa tendência centrada no controle das afecções, a Conferência 

Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, em setembro de 1978 em Alma-Ata, 

expressa a necessidade de ação urgente da comunidade global em prol da saúde da população 

mundial. Da declaração de Alma-Ata, cuja proposta é “Saúde para Todos no ano 2000”, tem-

se o seguinte: 

 A saúde é um direito do ser humano e uma meta mundial, cuja promoção exprime 

a ação dos profissionais de saúde, o setor econômico e social; 

 Repúdio às desigualdades no estado de saúde entre os povos; 

 Defesa do desenvolvimento econômico e social, a fim de garantir a promoção e 

proteção à saúde dos povos, o que contribui para a melhor qualidade de vida e a 

paz mundial; 

 Alusão à participação individual e coletiva no planejamento e efetivação de seus 

cuidados de saúde; 
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 Os cuidados primários de saúde como estratégia social para assegurar a saúde da 

população; 

  Os cuidados primários de saúde representam a primeira unidade do processo de 

assistência à saúde e o contato inicial do indivíduo e da comunidade com o 

sistema nacional de saúde; 

  Os cuidados primários de saúde reproduzem as condições econômicas e 

características socioculturais e políticas da população nacional. Constituem ações 

de promoção, proteção e prevenção à saúde, mediante a cooperação do setor de 

saúde, agricultura, pecuária, produção de alimentos, indústria, habitação, 

educação, comunicação, obras públicas e demais setores, no planejamento e 

execução de ações em consonância com os anseios sociais. 

 Ativa operação do governo na elaboração de políticas, estratégias e planos, 

usufruindo dos recursos nacionais e internacionais disponíveis para proporcionar 

os cuidados primários à saúde. Cooperação entre os países, a fim de proporcionar 

esse benefício mútuo; 

 Proteção a uma política de independência, paz e desarmamento, com vistas a 

direcionar recursos aos cuidados primários à saúde e a favorecer o 

desenvolvimento social e econômico do país (BRASIL, 2002). 

A estratégia de cuidados primários de saúde, com foco multissetorial, cooperação 

social e meios tecnológicos apropriados, motivou a organização, em 1986, no Canadá, da 

Primeira Conferência Internacional. Em resposta às demandas sobre os rumos da saúde 

pública global foi elaborada a Carta de Ottawa sobre a promoção da saúde. Esse documento 

convoca à participação as organizações governamentais e não governamentais, a Organização 

Mundial da Saúde e todos os organismos interessados a juntarem esforços para promover a 

saúde, tendo como metas: 

 Garantir saúde e equidade em todos os setores; 

 Lutar a favor de meios e condições de vida dignos, boa nutrição e conservação 

dos recursos naturais, planejamento habitacional e amenização dos riscos 

profissionais; 

 Combater as desigualdades; 

 Valorizar o ser humano, apoiando e capacitando as pessoas e a sociedade, para 

que mantenham um bom estado de saúde; 

 Reorganizar os serviços sanitários e seus recursos para a promoção da saúde; 
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 Preservar a saúde ecológica, a fim de assegurar a saúde global (BRASIL, 2002). 

A promoção da saúde não se resume apenas aos cuidados de saúde; é uma ação em 

busca da sincronia da equidade em saúde e distribuição mais igualitária da renda e de políticas 

públicas. A elaboração dessas ações e programas deve levar em conta o contexto sociocultural 

da região. Sua aplicabilidade demanda a ação conjunta do governo, setores da saúde, setores 

econômicos e sociais, o envolvimento de instituições voluntárias e não governamentais, a 

mídia, a participação efetiva do indivíduo, da família e da sociedade.  

As ações de promoção da saúde fundamentam-se na capacitação do ser humano 

mediante a difusão do conhecimento, a educação para a saúde e o desenvolvimento das 

habilidades vitais, preparando o ser humano ao enfrentamento dos riscos e vulnerabilidades 

inerentes a cada fase do ciclo vital. Sua implementação pode ocorrer no trabalho, na escola, 

na comunidade, no domicílio e demais segmentos sociais (BRASIL, 2002). 

Apesar dos avanços, existia um grande abismo entre os países quanto ao nível de 

saúde. Nesse contexto, a Segunda Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, em 

Adelaide, em 1988, argumenta a elaboração de políticas públicas saudáveis apoiadas na saúde 

da mulher, na eliminação da fome e da desnutrição, no combate ao álcool e ao tabaco e na 

conservação dos recursos ecológicos, com vistas à criação de ambientes saudáveis como pré-

requisito ao alcance da equidade em saúde e o desenvolvimento socioeconômico (BRASIL, 

2002). 

 A Declaração de Sundsvall, elaborada na Terceira Conferência Internacional sobre 

Promoção da Saúde em 1991, exclama que a criação de ambientes saudáveis e a promoção da 

saúde são condições interdependentes e indivisíveis. Também chama atenção para a 

elaboração de ações em prol da justiça social em saúde, voltadas às classes minoritárias, como 

as tribos indígenas, os portadores de deficiência física, a fim de proporcionar uma distribuição 

mais igualitária dos recursos e responsabilidades (BRASIL, 2002). 

Produto da colonização perversa, a América Latina, arruinada pela crise econômica 

arrastada e programas de ajustes macroeconômicos, presenciava a degradação das condições 

de vida de seu povo, com crescentes riscos à saúde e diminuição dos recursos para enfrentá-

los. Diante desse panorama, em 1992, a Colômbia é sede da Conferência Internacional de 

Promoção da Saúde. Esse encontro referiu-se às ações de promoção da saúde no continente, 

que buscam criar condições de bem-estar geral como premissa para o desenvolvimento. 

Proposta esta que subsidiou a Declaração de Santafé de Bogotá (BRASIL, 2002). 

Preocupados com os rumos da saúde no século XXI, em 1997, Jacarta é o polo da 

Quarta Conferência Internacional de Promoção da Saúde. Essa assembleia reconhece o setor 
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privado como apoio à promoção da saúde, pondera as ações alcançadas até o momento, 

reavalia os determinantes de saúde com vistas a reformular novas estratégias de enfretamento 

aos desafios do século vindouro. Nesse propósito, o México é o seio da Quinta Conferência 

Internacional no ano de 2000. Essa convenção consagra a promoção da saúde como cerne das 

políticas e programas, assegura o comprometimento de todos os setores e da sociedade para 

sua efetivação, apoia a construção de planos de ação nacionais de acordo com seu contexto 

cultural, e cria e/ou fortalece as redes nacionais e internacionais que promovam a saúde 

(BRASIL, 2002). 

Não obstante, com o pensamento nas medidas de promoção da saúde, o campo de 

estudo da saúde do adolescente tem sido cada vez mais explorado, tanto pelo aumento 

significativo dessa população, quanto por fatores que envolvem e tornam-se transtornos 

individuais e/ou coletivos, tais como a gravidez, as infecções sexualmente transmissíveis 

(IST), incluindo a síndrome da Imunodeficiência adquirida (AIDS), ou ainda, questões ligadas 

ao uso de álcool, tabaco e drogas psicotrópicas e à violência (CROMACK; BURSZTYN; 

TURA, 2009). 

Nesse cenário, a atenção global às primeiras etapas da vida tem como marco inicial 

A Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas em novembro de 1989 e ratificada no ano seguinte em Portugal e no Brasil. De 

acordo com os termos da convenção, criança é todo ser humano menor de 18 anos.  Segundo 

essa carta os Estados Partes devem assegurar a sobrevivência e o desenvolvimento da criança 

em respeito aos direitos e responsabilidades dos pais e/ou família, garantir educação, lazer, 

atividades recreativas e culturais, segurança social, liberdade de expressão, liberdade de 

pensamento, consciência e religião. Como atribuição, o documento defende o combate à 

exploração sexual, ao consumo e tráfico de drogas e ao trabalho que possa comprometer a 

saúde, a educação e o pleno desenvolvimento infantil (BRASIL, 1990a). No Brasil, a Carta 

Magna de 1988 adota como um dos princípios norteadores os Direitos Humanos, em seu 

artigo 227 institui como prioridades nacionais a criança e o adolescente.  

Fundamentado na política de promoção da saúde, o Ministério da Saúde (MS) cria 

em 1989 o Programa de Saúde do Adolescente (PROSAD), visando a proporcionar ao jovem 

uma visão integral da sua saúde (BRASIL, 1989). 

Esse programa é dirigido aos jovens entre 10 e 19 anos, e visa a assegurar o acesso à 

saúde com foco preventivo e educativo, mediante ações de caráter multiprofissional, 

intersetorial e interinstitucional. Entre suas propostas destacam-se: 
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 Desenvolver a saúde integral do adolescente, em prol do pleno crescimento e 

desenvolvimento, no esforço de reduzir a morbimortalidade e os transtornos 

individuais e sociais; 

 Normatizar as ações de saúde com foco no crescimento e desenvolvimento, 

sexualidade, saúde mental, saúde reprodutiva, saúde do escolar adolescente e 

prevenção de acidentes, violência e maus-tratos pela família; 

 Incentivar e amparar a inserção e/ou efetivação dos Programas Estaduais e 

Municipais, na expectativa de garantir um atendimento de acordo com as 

peculiaridades do adolescente e seu contexto sociocultural;  

 Estimular e apoiar estudos e pesquisas multicêntricas no tocante à adolescência; 

 Prover atividades intra e interinstitucionais, com vistas à elaboração de uma 

política nacional em benefício do adolescente, a ser reproduzida nas esferas 

Federal, Estadual e Municipal (BRASIL, 1989). 

Como legado constitucional, em 1990, é promulgada a Lei 8.069, que dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O Estatuto reconhece a criança e o adolescente 

como sujeitos de direito nas diversas circunstâncias sociais e individuais e regulamenta a 

proteção à vida e à saúde, através de políticas públicas visando a condições dignas de 

existência, ao nascimento e ao desenvolvimento sadio e harmonioso. Atribui responsabilidade 

à família, à sociedade e ao poder público, à efetivação dos direitos à vida, à saúde, à 

educação, à nutrição, à recreação, à capacitação profissional, à cultura, ao respeito, à 

integridade e ao convívio social e familiar (BRASIL, 1990b). 

A Carta Magna de 1988 criou o Sistema Único de Saúde (SUS) sustentado pelas Leis 

Orgânicas da Saúde (n°8.080 de 19/09/1990 e nº 8.142 de 28/12/1990). Trata-se da 

regulamentação das ações e funcionamento dos serviços de saúde para garantir a promoção, 

proteção e recuperação da saúde do indivíduo. A integralidade da assistência, a universalidade 

do atendimento e a equidade do cuidado são os pilares desse sistema, que constitui uma 

tentativa de descentralização da saúde mediante ações desde a atenção básica a procedimentos 

de alta complexidade oferecidos de forma gratuita à população. 

A Constituição Brasileira subsidiada pelo princípio dos direitos humanos cria o 

direito à assistência social que ampara o cidadão independentemente de sua contribuição. Esse 

direito foi regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social, a qual assegura entre suas 

propostas a proteção à vida e a prevenção de agravos às crianças e adolescentes carentes, a 

garantia dos direitos e a atenção socioassistencial, pela análise territorial e avaliação de riscos 
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e vulnerabilidades. Trata-se de uma experiência de ação descentralizada e com a participação 

da sociedade na formulação de estratégias conforme os anseios da realidade local (BRASIL, 

1993). Essas legislações apresentam em comum a descentralização, distribuindo autonomia 

aos municípios e ampliando a participação da sociedade para o desenvolvimento de ações e 

programas de acordo com a realidade local (BRASIL, 2010a). 

Ainda em 1993, são formuladas as primeiras Normas de Atenção à Saúde Integral do 

Adolescente, baseadas nos princípios e diretrizes do SUS, recentemente regulamentado, com 

o objetivo de orientar os serviços de saúde no acolhimento de adolescentes e jovens 

(UNICEF, 2011). 

Em 1998, a Convenção Mundial de Ministros da Juventude em Portugal, com a 

participação de representantes brasileiros, abordou um novo horizonte sobre as 

vulnerabilidades nessa faixa etária. No ano seguinte, o Ministério da Saúde cria uma Agenda 

Nacional sobre a saúde de adolescentes e jovens, tendo como subsídios os principais agravos 

à saúde desse público, segundo estudos e censos nacionais, na busca de organizar ações inter e 

intragovernamentais com foco na integralidade do cuidado. 

Mesmo com todos esses avanços e a legalização do direito à saúde, a organização das 

ações de saúde encontrava-se prejudicada, e os usuários assumindo a posição de vítima das 

filas ininterruptas, da insensibilidade dos profissionais frente ao sofrimento alheio, da 

autoridade dos gestores, das precárias condições de trabalho, da deterioração dos ambientes 

de trabalho e das relações de trabalho. Numa atitude desafiadora, o Ministério da Saúde, em 

2003, institui a Política de Humanização, com o propósito de habilitar gestores, profissionais 

de saúde e usuários através de práticas pedagógicas e ampliação da efetividade das ações de 

saúde mediante o acolhimento. Essa política apresenta como princípios a indissociabilidade 

entre gestão e cuidado, a transversalidade e o incentivo do protagonismo dos usuários a fim de 

efetivar as práticas de saúde com foco nas peculiaridades de seu usuário (BRASIL, 2010b). 

Em 2005, com a promulgação da lei 11.129 (Lei do Projovem) é instituída a 

Secretaria Nacional da Juventude e o Conselho Nacional da Juventude, através do qual o 

Ministério da Saúde articula e elabora ações em resposta às demandas desse público 

específico (BRASIL, 2005). E finalmente, através da mobilização conjunta com a sociedade, 

cria-se a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens. Trata-se de 

uma proposta inovadora de atenção à saúde do adolescente (indivíduos de 10 a 19 anos) e 

jovens (aqueles entre 15 e 24 anos), baseada na integralidade da assistência, no trabalho 

intersetorial e interdisciplinar de ações de promoção e proteção da saúde e prevenção de 

agravos, fundamentada em três eixos: segmento de crescimento e desenvolvimento, 
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assistência integral à saúde sexual e saúde reprodutiva e a atenção integral ao consumo de 

álcool e outras drogas (RAPOSO, 2009; BRASIL, 2010b; UNICEF, 2011). 

Em busca da descentralização do atendimento e aproximação dos serviços de atenção 

básica ao seu usuário, em 2006, o Ministério da Saúde cria a Estratégia Saúde da Família e o 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde, reformuladas pela Portaria 2.488 em 2011 com 

a aprovação da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). Trata-se de um conjunto de 

ações que contemplem a promoção e proteção à saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, 

o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde direcionadas ao indivíduo e à 

comunidade, com enfoque à integralidade da assistência e ao impacto na qualidade de vida e 

autonomia da população. Suas funções são listadas abaixo (BRASIL, 2012): 

 Descentralização e capilaridade do cuidado; 

 Resolutividade através do uso de diversas tecnologias do cuidado para identificar 

riscos, anseios individuais e coletivos, criando vínculos, na perspectiva da 

emancipação do usuário;  

 Sistematização do cuidado; 

 Organização das redes de atenção à saúde de acordo com as necessidades dos 

clientes (BRASIL, 2012). 

Em 2007, o Governo Federal institui o Programa Saúde na Escola (PSE), no âmbito 

do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, com o objetivo de desenvolver ações 

intersetoriais de atenção básica no ambiente educacional e contribuir para a formação integral 

e a emancipação da comunidade escolar (gestores, docentes e discentes). As metas dessa 

política são: 

 Monitorização do estado de saúde: nutrição, hipertensão e diabetes, saúde bucal, 

acuidade visual e auditiva e avaliação psicológica; 

 Ações de promoção e proteção à saúde e prevenção de agravos para o 

enfrentamento das vulnerabilidades como violência, consumo de álcool, tabaco e 

drogas psicotrópicas. Trabalha a educação sexual e reprodutiva; 

  Promoção da educação permanente e capacitação de profissionais e jovens; 

 Estímulo à elaboração de pesquisas de perfil e censo escolar para otimizar a 

monitorização da saúde dos estudantes (BRASIL, 2007a). 

Mais recentemente, o Congresso Nacional cria o Estatuto da Juventude, através da 

Lei 12.852 de cinco de agosto de 2013, que reconhece em seu artigo 19 os jovens (pessoas 



30 

 

entre 15 e 29 anos) sujeitos de direitos à saúde e à qualidade de vida para a promoção, 

proteção, prevenção e recuperação da saúde integral. Declara como diretrizes: 

 Acesso universal e gratuito ao SUS; 

 Integralidade da assistência; 

 Desenvolvimento de ações interligadas entre saúde, educação, família e sociedade 

na prevenção de agravos; 

 Elaboração de projetos pedagógicos com a temática do uso de álcool, tabaco e 

outras drogas, saúde sexual e saúde reprodutiva; 

 Capacitação de equipe multiprofissional para o manejo de assuntos relacionados 

ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, saúde sexual e saúde reprodutiva; 

 Estabelecimento de parcerias com instituições civis para prevenção, tratamento e 

reinserção de usuários e dependentes de álcool, tabaco e outras drogas; 

 Coibição da propaganda de bebidas alcoólicas com a participação de menores de 

18 anos (BRASIL, 2013c). 

Vale destacar algumas propostas para o incremento de melhorias no cuidado, na 

atenção e na promoção à saúde do adolescente. A Organização Panamericana de 

Sáude/Organização Mundial de Saúde (OPAS/OMS), pela Divisão de Promoção da Saúde, 

recomenda as subsequentes linhas de ação política: legislação e atividades de defesa dos 

direitos; elaboração de programas; planos e estruturação de serviços; incremento de recursos 

humanos ao tema; inclusão da comunicação social; constituição de redes e disseminação de 

conhecimento; movimentação de recursos sociais; incentivo ao desenvolvimento de 

investigação científica (TANAKA; MELO, 2000). 

A World Health Organization (WHO), no documento “Adolescent Friendly Health 

Services”, regulamenta as ações do programa na organização dos serviços contemplando: 

 Segurança e assistência nos serviços para o seu desenvolvimento; 

 Informações e habilidades para compreender e interagir com o mundo; 

 Aconselhamento e resolutividade das dificuldades; 

 Criação de vínculos e parcerias a serviços de saúde para atuar em conjunto; 

 Elaboração de medidas básicas ajustadas às demandas dos adolescentes, incluindo 

acompanhamento do crescimento e imunização; 

 Práticas de saúde sexual e saúde reprodutiva (aconselhamento e testagem HIV e 

IST – Infecção Sexualmente Transmissível); 
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 Serviços de saúde mental (incluindo apoio aos adultos em convívio com o 

adolescente) (WHO, 2002). 

Em 2005, a OPAS propõe uma plano futuro e orientação programática para atenção 

primária à saúde (APS) nas Américas mediante o documento “Renovação da Atenção 

Primária em Saúde nas Américas”. Esse documento propõe em caráter nacional: renovação 

das ações de APS com foco no incremento da saúde e na equidade; promoção da avaliação 

situacional para a efetivação de uma proposta de saúde nos moldes da APS em 10 anos; 

estímulo à participação social; criação de eixo de comunicação para difusão de conceitos de 

sistemas de saúde com base na APS; disponibilização e garantia de recursos financeiros, 

físicos e tecnológicos para APS; fortalecimento de parcerias intersetoriais e viabilização de 

pactuações internacionais (OPAS, 2007). 

Embora existam políticas, programas, propostas e garantias legais à saúde do 

adolescente, na prática o cumprimento na integralidade de suas atividades encontra-se aquém 

das necessidades desse público. Entre os motivos dessa discordância destacam-se: a maior 

ênfase às ações de saúde da mulher e da criança, o despreparo dos profissionais da atenção 

básica em acolher esse público, o estigma de que os jovens não adoecem; o julgamento de que 

somente especialistas e os centros de referência estão aptos ao manejo dos adolescentes e as 

precárias ações intersetoriais. Observa-se uma diversidade de sintomatologia que perpassam o 

fenômeno saúde-doença, decorrentes da violência, o uso abusivo de álcool, tabaco e outras 

drogas, a gravidez na adolescência, que desafiam o arsenal diagnóstico-terapêutico existente, 

implicando em estudos, renovação e aperfeiçoamento das práticas de saúde. Somando-se a 

isso, os adolescentes passam pelos serviços de saúde, porém não são reconhecidos na sua 

especificidade e particularidade etária, com prejuízos à integralidade da assistência e à 

garantia de suas demandas. Respeitar e acolher o universo dos adolescentes e suas 

particularidades tornar-se-á tarefa menos complexa, quanto maior a compreensão de suas 

carências e seus fatores protetores para o planejamento dos serviços e ações de saúde 

(SANCHEZ; OLIVEIRA; NAPPO, 2004; SKINNER et al., 2003; WHO, 2002; NARVAEZ, 

1997; ZUBAREW et al., 1992).  

Logo, cabe reavaliar a organização das ações de saúde ao adolescente bem como o 

modelo assistencial centrado no atendimento à doença, a fim de otimizar uma prática 

resolutiva e de qualidade às pessoas jovens. 
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2.4 ESTRUTURA ESCOLAR COMO FAVORECEDORA DA 

MULTIDISCIPLINARIDADE NA EDUCAÇÃO 

 

 

Estudos sobre as práticas de saúde multidisciplinares reconhecem o ambiente 

educacional como promissor para a multiplicação das ações de promoção à saúde (BESERRA 

et al., 2011; RIBEIRO; CAMPOS, 2012; CAVALCANTE et al., 2012; VITÓRIA; SILVA; 

VRIES, 2011; HAACK et al., 2010; MURTA et al., 2012; SILVA et al., 2011; FERREIRA et 

al., 2012; MARTINS et al., 2011; GUBERT et al., 2009; AERTS et al., 2004). 

Com o olhar voltado para a organização dos serviços de saúde ao adolescente, 

observa-se um prejuízo na dinâmica do acolhimento, alargando a distância entre as propostas 

elaboradas e as carências da adolescência. Ressalta-se a necessidade de elaboração de 

estratégias de saúde de forma multidisciplinar e interdisciplinar, com abrangência social e 

coletiva, não só direcionadas, mas pensadas junto às demandas do público jovem (BRASIL, 

2002; BESERRA et al., 2011). 

Fomenta-se que a escola, ao caracterizar-se como ambiente de ensino e 

aprendizagem, facilita a propagação do conhecimento e desenvolvimento de habilidades. O 

ambiente educacional é o espaço onde mais facilmente os adolescentes se agrupam e 

compartilham a maior parte do seu dia; portanto, por meio de práticas educativas, ao abordar 

assuntos do cotidiano dos jovens, a escola permite a emancipação de seus membros e da 

comunidade, bem como sua ativa participação com vistas à garantia de hábitos e 

comportamentos saudáveis. Nesse contexto, torna-se imperiosa a inserção de atividades de 

promoção à saúde como proposta curricular da instituição de ensino (ALMEIDA et al., 2011). 

Assim, percebe-se que o papel da educação e da escola, além de facilitar a 

aprendizagem de crianças, jovens e adultos, é também contribuir para o desenvolvimento da 

sociedade, razão pela qual, no desafio de ensinar a “aprender a conhecer”, a estrutura precisa 

permitir que a educação – como ferramenta de ensino e de aprendizagem – possa transformar 

todos os indivíduos em cidadãos qualificados para existirem enquanto seres humanos, capazes 

de conviver em harmonia em grupos, com respeito às diferenças e em comunhão com a 

natureza (DELORS, 2012). 
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2.5 EDUCAÇÃO ALÉM DOS MUROS ESCOLARES  

 

 

Na construção de estratégias de promoção à saúde do adolescente, a educação em 

saúde representa uma aliada incondicional a esse processo. Através da difusão de 

conhecimentos e do pensamento crítico reflexivo, a educação leva à formação de indivíduos 

questionadores e coautores de sua saúde (VASCONCELOS, 1998). O uso dessa ferramenta, 

por meio de dinâmica de grupo, permite maior socialização entre os membros, 

compartilhamento de informações, formação da consciência coletiva, emancipação individual 

e desenvolvimento da responsabilidade no cuidado de sua saúde física (BESERRA et al., 

2011; ALMEIDA et al., 2011; RIBEIRO; CAMPOS, 2012; VITÓRIA; SILVA; VRIES, 

2011; MURTA et al., 2012; SILVA et al., 2011; MARTINS et al., 2011); mental 

(CAVALCANTE et al., 2012; GUBERT et al., 2009) e emocional (HAACK et al., 2010; 

FERREIRA et al., 2012). Numa tentativa inovadora de ampliar o conhecimento em saúde, a 

rede virtual favorece a expansão dos horizontes da educação em saúde para além do ambiente 

educacional (CAVALCANTE et al., 2012). 

Ênfase é dada para a escola como um espaço privilegiado para o desenvolvimento da 

educação em saúde para a população jovem (ALMEIDA et al., 2011; RIBEIRO; CAMPOS, 

2012; HAACK et al., 2010; MURTA et al., 2012). Vale ressaltar que a família, a igreja e o 

núcleo de ação social constituem comunidades parceiras ao serviço de saúde (VITÓRIA; 

SILVA; VRIES, 2011). A formação de novos vínculos e a otimização de parcerias com outros 

setores, como o conselho tutelar e organizações não governamentais, caracterizam o que se 

conceitua de intersetorialidade: proposta capaz de fomentar a difusão de conhecimentos na 

resolução de uma variedade de problemas (BRASIL, 2002).  

Nesse sentido, estar-se-ia dando corpo ao quarto pilar da educação, o de “aprender a 

ser” com ações educativas em todos os cenários (DELORS, 2012). Uma vez que a educação é 

um recurso, que deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa, tendo por base a 

evolução do espírito e do corpo, da inteligência, da sensibilidade humana, do sentido ético e 

estético, da responsabilidade individual e coletiva, acredita-se que, devido à tamanha 

relevância, ela não possa ficar restrita ao perímetro escolar, pois, além disso, e 

fundamentalmente, cabe à educação conferir a todos os seres humanos a liberdade de 

pensamento e o discernimento ético-moral, para que todos sejam capazes de construir a sua 

própria história com dignidade. 
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Na tentativa de difundir as ações de promoção à saúde em todos os contextos sociais, 

faz-se necessária a participação ativa da sociedade na tentativa de sanear conflitos; pois, dada 

a capacitação da comunidade na adoção de comportamentos saudáveis, permite-se a 

organização estratégica de ações de saúde mais inclusivas e equânimes às demandas do 

adolescente (BRASIL, 2002; BESERRA et al., 2011; HAACK et al., 2010).  

O quadro 2 representa a síntese dos artigos incluídos no processo da revisão 

integrativa da literatura sobre as ações de promoção à saúde do adolescente, no período de 

2008 a 2013, nas seguintes bases de dados: Literatura Latino-americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados de Enfermagem (BDENF), Saúde de 

Adolescentes e Jovens (ADOLEC), Coleção Scientific Electronic Library Online (SciELO), 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), extraídos através do 

Portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e do acervo bibliográfico da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

 

Revisão Integrativa Sobre as Ações de Promoção à Saúde do Adolescente 

Artigos Base Principais Achados 

Haack 

et al., 2010 
CAPES Destaque para a escola, como espaço ideal para a promoção da saúde. 

Almeida 
et al. 2011 

ADOLEC 
Práticas educativas de caráter dialógico para que os adolescentes se sintam 
corresponsáveis por sua saúde. Escola como ambiente facilitador. 

Ribeiro 

et al., 2012 
SciELO Destaca-se a importância da escola para a educação em saúde dos jovens.  

Murta 

et al., 2012 
LILACS 

Escola, fator de proteção do adolescente na promoção de sua saúde sexual 

e reprodutiva. 

Gubert 

et al., 2009 
BDENF 

Enfermeira deve readequar novas tecnologias educativas em prol da 
educação em saúde, com vistas às habilidades e aspirações dos 

adolescentes. 

Beserra 

et al., 2011 
SciELO 

Ações educativas propiciam o público jovem a expor suas dúvidas, ampliar 

seus conhecimentos, capacitando-os para a vivência da sexualidade. 

Silva 

et al., 2011 
BDENF 

Ações educativas com a participação ativa dos jovens, com estímulo à 

reflexão crítica quanto à prevenção das ISTs e AIDS.  

Cavalcante 

et al., 2012 
ADOLEC 

 O uso de tecnologias da informação e comunicação é uma realidade que 

precisa ser difundida, e necessita integrar a academia e a comunidade. 

Ferreira 

et al., 2012 
BDENF 

O método freireano possibilita a reconstrução do conhecimento com 

liberdade, ética, descontração e amor pela educação em saúde.  

Quadro 2. Síntese das publicações incluídas no processo de revisão integrativa sobre as ações 

de promoção à saúde do adolescente, agrupadas conforme as temáticas: escola como ambiente 

facilitador para a prática da saúde e educação em saúde como estratégia de promoção da 

saúde. Os estudos destacados em rosa abordam o tema da escola como ambiente facilitador 

para a prática da saúde. Os artigos destacados em amarelo discutem a tônica da educação em 

saúde como estratégia de promoção da saúde. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO-FILOSÓFICO-METOLOGÓGICO 

 

 

A fenomenologia tem se constituído na base filosófica para as metodologias 

qualitativas nas quais o ser humano é o objeto de estudo. Fenomenologia é uma palavra 

composta de fenômeno acrescida de logos. Fenômeno vem da expressão grega phainómenon, 

que deriva do verbo grego phainesthai, significando mostrar-se, desvelar-se. Assim, o 

fenômeno é tudo o que se desvela ao sujeito que o interroga. Logos tem diversos significados, 

como discurso, reunião, reúne. Nesse sentido, a fenomenologia seria aquilo que se mostra a si 

mesmo, discurso esclarecedor e, ainda, a ciência que procura compreender os fenômenos na 

vivência cotidiana, isto é, busca compreender o ser humano a partir do seu sendo-no-mundo, 

de sua facticidade. É uma volta ao mundo da vida (MARTINS; BOEMER; FERRAZ et al., 

1990). 

A fenomenologia é compreendida como “o estudo descritivo de um conjunto de 

fenômenos tais como se manifestam no tempo e no espaço, em oposição às leis abstratas e 

fixas destes fenômenos” (ARANHA; MARTINS, 2003). Ainda, é “o estudo das essências na 

existência”, é uma filosofia que “repõe as essências na existência” e que procura compreender 

o homem e o mundo na sua facticidade. É uma doutrina filosófica transcendental que “coloca 

em suspenso, para compreendê-la, as afirmações da atitude natural”. É uma filosofia para a 

qual “o mundo está sempre ali, antes da reflexão cujo esforço consiste em reencontrar este 

contato ingênuo com o mundo”. É a tentativa de uma descrição dialética da nossa experiência, 

por meio das vias que conduzem à essência na sua realidade objetiva, da maneira como é, sem 

considerar as explicações de causas (MERLEAU-PONTY, 1999). 

Inclusive, a fenomenologia é estar sempre recomeçando uma situação. Ela é um 

sendo. Compreendo isso porque ela “se deixa praticar e reconhecer como maneira ou estilo; 

ela existe como movimento [...]” e é “em nós mesmos que encontramos a unidade da 

fenomenologia e seu verdadeiro sentido” (MERLEAU-PONTY, 1999). 

O presente estudo tem por referencial teórico-filosófico o pensamento de Maurice 

Merleau-Ponty. Esse filósofo viveu na França (1908-1961) e estudou filosofia na École 

Normale Supérieure no final dos anos 20, onde adquiriu conhecimento em história da 

filosofia ocidental. Após graduar-se, lecionou em algumas escolas secundárias (liceus) e fez 

uma pesquisa sobre percepção, e logo assumiu o cargo de professor assistente na referida 

escola. Em 1945, passou a lecionar no ensino superior, como professor de filosofia da 

Universidade de Lyon. Em 1949, o filósofo passou a lecionar, na Sorbonne, psicologia e 
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pedagogia. Em 1952, obteve uma cátedra de filosofia no Collège de France, onde permaneceu 

até o final de sua vida. Deixou obras importantes como A Estrutura do Comportamento 

(1942) e A Fenomenologia da Percepção (1945). (MATTHEWS, 2010). 

A maneira fenomenológica de pensar compreendida pelo filósofo revela o nosso 

envolvimento pessoal com o mundo. Para ele, a ciência é empírica, fundamentada na 

experiência humana e esta é sempre a de seres humanos envolvidos com o mundo, pois nele 

vivem e habitam. Assim, as experiências de todo ser humano são experiências do mundo e é o 

mundo que oferece sentido às suas experiências. O ser humano é um ser no mundo 

(MERLEAU-PONTY, 2006). 

O filósofo mostra a preocupação com o ser humano como corpo sujeito, pois a vida 

concreta é sempre encarnada e não há pensamento que não conte com a experiência sensível. 

Além disso, ele reconhece o corpo (corpo vivido) como essência do sujeito, pela qual se 

constrói e se torna mundo individual e está inserido no mundo dado, em uma situação de 

tempo e espaço circunstancial que contribui para a constituição da subjetividade e 

expressividade do sujeito. Para o autor, o ser humano não é a soma das partes, pois, desde sua 

origem, já é uma totalidade, mas ele vai se desenvolvendo ao longo da história. Ele é o sujeito 

da expressão no mundo, comunica-se com o mundo, com o próprio corpo e com os outros; ser 

com eles, ao invés de estar ao lado deles. No entanto, tendemos a pensar em corpo separado 

da mente (MERLEAU-PONTY, 2006). 

Todo corpo traz sua experiência, seus sentidos e interioridades que, no contato com o 

exterior, constroem a percepção de si e do mundo. É por meio do corpo que existimos, ou 

seja, que estamos no mundo, percebemo-lo e nos comunicamos. O corpo em Merleau-Ponty 

não é um conjunto de órgãos, mas é de um corpo vivido ou corpo sensível, corpo que se 

localiza neste seu encontro com o mundo. O corpo vivido transcende o corpo fisiológico, 

fazendo com que as relações e os limites entre o sujeito e objetos se tornem deslocáveis e 

ambíguos (MERLEAU-PONTY, 2006). 

Sendo assim, antes de iniciar qualquer pensamento, necessito mergulhar em meu 

corpo, que é o mundo que me envolve, sem que possa verdadeiramente negá-lo; corpo que é 

complexo, imerso nas incertezas do mundo sensível. Compreende-se, assim, que não é um 

sujeito pensante que inicia a reflexão, mas um sujeito encarnado, que responde às indagações 

do mundo (MERLEAU-PONTY, 2006). 

O corpo é veículo do ser no mundo. E indagar sobre o corpo torna-se um indagar 

sobre a existência. Ele possui sentidos que o ligam ao ambiente que o cerca e está imerso num 

emaranhado de relações. Isso revela que o corpo é uma estrutura intencional pela qual 



37 

 

mantém abertas suas diferentes janelas sensíveis. Há fios intencionais entre o corpo e o 

mundo, de maneira que descrever a experiência corpórea solicita, ao mesmo tempo, descrever 

a experiência que o corpo mantém com o seu mundo. O corpo é constantemente solicitado 

pelo mundo exterior, e aceita essa solicitação por inteiro, pois ele explora o mundo por meio 

de todos os sentidos, de maneira que o corpo inteiro responde ao que se apresenta à percepção 

(MERLEAU-PONTY, 2006). 

Partindo do corpo próprio, é possível desvendar todas as dimensões do ser. O ser é 

um corpo falante que concretiza seu pensamento por meio das palavras; é percepção e 

pensamento, pois é um corpo sensível hábil de ir além de si mesmo em direção ao mundo; é 

um corpo falante, capaz de abrir o horizonte compartilhável do pensamento. Para o filósofo, o 

mundo se apresenta para nós como algo inesgotável, pois compreende que se carrega consigo 

o poder corporal de explorá-lo por meio dos sentidos e de expressá-los pelas palavras, ainda 

que jamais se consiga explorá-lo completamente (MERLEAU-PONTY, 2006). Nesse sentido, 

faz-se necessário dizer que em Merleau-Ponty a percepção das coisas é sempre condicionada 

pelo corpo e por sua situação cultural determinada. O homem é, sobretudo, um ser de cultura. 

A linguagem e a fala aparecem como significação daquilo a que o corpo quer dar 

sentido, incluindo-se neste aspecto, a gestualidade, a expressão corporal e todas as variações 

da fala, ou mesmo do próprio silêncio (MERLEAU-PONTY, 2006). 

O filósofo afasta o binômio pensamento e linguagem, tal como realizara com o 

sujeito e o objeto no ato da percepção. Assim como o corpo expressa o espírito, a fala revela o 

pensamento. No entanto, a fala é compreendida como possuidora de dois sentidos de 

expressão da linguagem, que são: a fala falada e a fala falante (MERLEAU-PONTY, 2006). 

Com efeito, mister se faz dizer que em Merleau-Ponty a intencionalidade da consciência 

engaja o homem no mundo e com os outros. 

A fala falante é a que é original, criativa, e expressa os reais sentimentos do sujeito. 

A fala falada é a fala que é automática, que se perdeu no hábito, que fala de superficialidade 

(MERLEAU-PONTY, 2006). 

O ser humano se expressa quando utiliza “todos os instrumentos já falados”, ele diz 

algo que o outro nunca tinha dito. Na experiência do ser humano que se expressa e fala, a fala 

está ligada ao pensamento, não existindo, assim, qualquer pensamento sem linguagem. A fala 

é a própria presença do pensamento no mundo sensível (MERLEAU-PONTY, 2006). 

A atitude fenomenológica de corpo abriu perspectivas para os estudos 

contemporâneos voltados para a compreensão da inscrição corporal do conhecimento, a fim 

de se concretizar a perspectiva da sensibilidade e da corporeidade. Percebe-se, assim, “uma 
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atitude que convida a uma abertura ao mundo e às experiências dos sujeitos, pois é em nós 

mesmos que encontramos a unidade da fenomenologia e seu verdadeiro sentido” (SOUZA; 

ERDMANN, 2006). Isto corrobora o fato de que a fenomenologia é intuição de essências, de 

eidos, de cerne, de um invariante da experiência visada. 

Este mundo referido pelo filósofo é o meio natural e o campo de todos os nossos 

pensamentos explícitos, sendo que é neste mundo que o homem se conhece e se reconhece 

como sujeito. Conforme o ser humano vai se relacionando no mundo, vai criando espaços 

próprios e se apropriando de novos significados e dilatando o seu corpo no mundo por meio 

de sua expressão motora, anexando novos instrumentos, sendo este processo chamado de 

hábito (MERLEAU-PONTY, 2006). 

O que poderíamos definir como método fenomenológico em Merleau-Ponty pode ser 

associado à arte, pois esta nos força a ver o mundo de modo diferente. Pesquisar em 

fenomenologia é, assim, para Merleau-Ponty, ter uma postura de espanto diante do mundo, 

uma curiosa e admirada indagação (MERLEAU-PONTY, 2006). Segundo o filósofo, a 

verdadeira filosofia está em podermos reaprender a olhar o mundo. 

O mundo não é algo que meramente pensamos ou criamos, mas é o lugar no qual 

vivemos de forma encarnada nossas vidas, é o lugar onde atuamos, sentimos e antes de tudo é 

o lugar que tentamos conhecer (MERLEAU-PONTY, 2006). 

Estudar fenomenologia é um estudo não das essências puramente abstratas, mas sim 

das essências que são antes de tudo, instrumentos que podem ser utilizados pela nossa 

percepção em nossa tentativa de compreender nossa própria vida no mundo. Observa-se assim 

a intrínseca relação entre essência e existência (MERLEAU-PONTY, 2006). 

A percepção é o envolvimento direto pré-reflexivo com os fenômenos e significados 

e conceitos, com os objetos e sujeitos. A fenomenologia é a tentativa de retorno às fontes dos 

significados para a compreensão dos fenômenos em suas essências; como as fontes estão na 

percepção de cada sujeito, a fenomenologia é assim o estudo das percepções dos sujeitos 

sobre os sujeitos e sobre os objetos (MERLEAU-PONTY, 2006). 

Nossa percepção das coisas é indireta e representativa, pois o que se sabe de um 

objeto é sempre dependente de uma cadeia de processos que envolvem os cinco sentidos em 

nossa relação com esse objeto. Nessa linha de raciocínio, quanto mais eu me relaciono com o 

mundo, mais eu me aproximo de uma compreensão deste mundo de significados 

(MERLEAU-PONTY, 2006). 

A trajetória fenomenológica, essencialmente descritiva, busca chegar à essência de 

um fenômeno que é interrogado com vistas à sua compreensão e é dirigida para significados – 
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expressões atribuídas pelos sujeitos que vivenciam a experiência de acordo com suas 

percepções sobre aquilo que esta sendo pesquisado. 

As coisas e o outro são percebidos pelo meu corpo, o qual os acolhe assim como as 

suas ações e gestos, que desenham um sentido para mim. Todo ser humano, sujeito falante, 

sensível, tem uma expressão e um jeito de habitar o mundo que lhe é próprio. A sua expressão 

cria um mundo intersubjetivo e estabelece um solo comum entre mim e o outro. 

Compreender algo é ir em direção a ele com o que eu sei sobre ele, a partir da minha 

percepção, e nesse sentido não podemos exercer neutralidade na pesquisa e precisamos antes, 

sim, entender nossa própria história pré-reflexiva, sabendo que o que se pode construir na 

pesquisa é algo que pode desvelar o outro e, antes de tudo, a nós mesmos (MATTHEWS, 

2010). 

Para conseguirmos compreender a visão de Merleau-Ponty é preciso nos 

transportarmos para a subjetividade, fundindo o sujeito e o objeto, através do que o 

conhecimento é construído e consequentemente as relações e interações com o outro 

promovem o conhecimento e desafiam a complexidade dos fatos. 

Não há fenômenos e conceitos sem haver experiências vivenciadas pelo ser humano 

através do seu corpo físico. A devolução do produto final para o mundo são as experiências 

vividas pelo próprio ser humano e suas relações com o outro e o meio ambiente. Esse 

finalmente devolve as trocas estabelecidas nessa relação. 
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4 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

 

Na trajetória metodológica, apresentam-se o cenário da pesquisa, os participantes da 

pesquisa, a entrevista, a compreensão e interpretação, os aspectos éticos da pesquisa, 

conforme descritos a seguir. 

 

 

4.1 A ESCOLHA PELA PESQUISA FENOMENOLÓGICA 

 

 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, de natureza fenomenológica 

fundamentada em Maurice Merleau-Ponty. 

A pesquisa qualitativa propõe o desvelamento da realidade que, conforme Minayo 

(2003), não pode ser mensurada, pois se ocupa com um universo de crenças, valores, 

significados e de interações que não podem ser simplificados como produto de variáveis. Essa 

abordagem tem se mostrado relevante para quem trabalha com a fenomenologia, uma vez que 

se valorizam os elementos subjetivos que dificilmente são assimilados numa pesquisa de 

caráter quantitativo (MARTINS; BICUDO, 1989). 

É na prática que a pesquisa fenomenológica se diferencia, ao ressaltar a grandeza 

existencial do viver humano e os significados vivenciados pelo ser humano no seu estar no 

mundo. Optou-se, assim, pela fenomenologia em virtude da vivência dos alunos adolescentes 

em saúde no seu ambiente educacional, “para perceber como aí se produz o sentido do 

fenômeno tal como se mostra” (DARTIGUES, 2002). 

Acrescenta-se a essa opção a fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty, por 

entender o ser humano como uma esfera de significados que se corporificam e se tornam 

humanos no encontro com o outro. Com esse filósofo, encontra-se o ser humano como corpo 

que se poderia chamar de sujeito, provido de vida e liberdade. Um corpo que encontra no 

outro a essência de seu existir como um mundo de significações, entendendo-o como um 

corpo completo, encarnado e valorizado em seus variados aspectos de sua existência, como 

ser de relações e linguagem (MERLEAU-PONTY, 2002; 2006). 

Nesse pensamento, a fenomenologia é o estudo das essências, mas é também uma 

filosofia que substitui as essências na existência e não pensa que se possa compreender o 
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homem e o mundo de outra forma senão a partir de sua facticidade. Porém, a busca das 

essências não se alcança por meio de um afastamento vago, nem de um possível sobrevoo ao 

factual, visto que não há verossimilhança para um sensível puro. Ela acorre no convívio direto 

com o vivido, sendo que o ato perceptivo emerge de uma relação de encontro e imbricamento 

do sujeito e do objeto (MERLEAU-PONTY, 2006). 

Para o filósofo supracitado, o ser humano é um corpo de história, personificação 

única, e que ele contempla a partir de um determinado ponto no mundo, o que propicia que as 

suas apropriações sejam parciais (MERLEAU-PONTY, 2006). 

 

 

4.2 O CENÁRIO E SEUS PARTICIPANTES 

 

 

Após eleger o fenômeno da pesquisa e alinhavar os objetivos propostos, escolhi por 

desenvolvê-la no Colégio Técnico Agrícola Ildefonso Bastos Borges (CTAIBB), hoje 

denominado Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IF 

Fluminense), campus Bom Jesus do Itabapoana, pelos seguintes motivos: a) por sentir a 

necessidade de realizar este estudo em meu ambiente de trabalho, com os adolescentes que 

carecem de ações de saúde particularizadas e b) por estar cursando o mestrado profissional em 

Ensino na Saúde pela Universidade Federal Fluminense, fruto de uma parceria com IF 

Fluminense pela sua política de capacitação do servidor. 

Relembrando a história de sua fundação, as atividades do colégio tiveram início em 

09 de abril de 1970. Localizado em terreno cedido pelo Ministério da Agricultura, na entrada 

do município de Bom Jesus do Itabapoana, RJ, a escola foi fruto dos esforços do senhor 

Ildefonso Bastos Borges, veterinário bonjesuense, cujo empenho viabilizou o convênio de 

criação entre a Prefeitura Municipal e a Fundação Educacional de Bom Jesus. Com o 

falecimento do honroso veterinário fundador, no mesmo dia da assinatura do acordo, seu 

irmão, Hélio Bastos Borges, assumiu a direção da instituição e a recente escola passou a ser 

chamada Colégio Técnico Agrícola Ildefonso Bastos Borges. A princípio, idealizada para 

desenvolver o curso de veterinária e estudos agropecuários, com a nova gestão, iniciou suas 

atividades pedagógicas com o curso técnico em agropecuária e o técnico em economia 

doméstica rural. 
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Em 1973, frente as dificuldades de manutenção da instituição, a Prefeitura e a 

Fundação Educacional buscaram estabelecer um convênio com a Universidade Federal 

Fluminense (UFF), a fim de transformar a escola em unidade avançada de treinamento e ação 

comunitária. No ano seguinte, ocorreu a transição da gestão municipal para a UFF, e o 

instituto foi incorporado à rede federal de colégios vinculados às universidades (IFF, 2014). 

Sob a gestão da universidade, o CTAIBB expandiu com os cursos de formação de 

professores e ensino médio integrado ao ensino agrícola, estabeleceu parcerias com os 

produtores rurais da região, foi sede do curso de serviço social da UFF e funcionou como 

núcleo de pesquisa e extensão para estudantes de pós-graduação de veterinária e educação 

(IFF, 2014).  

No século XXI, as mudanças econômicas vivenciadas em nossa cidade e o 

surgimento de fábricas vinculadas ao agronegócio contribuíram para o desenvolvimento de 

atividades de agroindústria na instituição, o que concretizou a criação desse curso em 2007. 

Nesse mesmo ano, tiveram início as reuniões para se discutirem as negociações sobre a 

transformação do CTAIBB em Campus integrado à rede federal de ensino dos Institutos 

Federais. Com a nova proposta de interiorização do ensino, em dezembro de 2008, a escola 

foi transformada em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, como 

projeto de expansão da rede federal. O IF Fluminense nasceu voltado para o mercado de 

trabalho, com a perspectiva de contribuir para o desenvolvimento econômico loco-regional de 

sua sede (IFF, 2014). 

No ano de 2009, já como Instituto Federal Fluminense, o Colégio Técnico Agrícola 

Ildefonso Bastos Borges foi transformado em unidade IFF (IFF, 2014). Em 2010, ocorreu 

nova expansão com a criação do curso de Técnico em Informática e a primeira turma do curso 

de graduação em bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Em 2013, instituiu a 

primeira turma de Técnico em Meio Ambiente e em 2015 teve início o curso de Técnico em 

Química. 

Atualmente, a unidade IF Fluminense campus Bom Jesus do Itabapoana oferece 

cinco alternativas de cursos técnicos integrados ao ensino médio, somando 18 turmas, assim 

distribuídas: 2 turmas de primeiro, segundo e terceiro ano na modalidade de agropecuária e 

agroindústria, uma turma para cada ano do ensino médio de informática e meio ambiente e a 

primeira classe de química. Também apresenta cursos técnicos subsequentes e/ou 

concomitantes em agropecuária, agroindústria, informática, meio ambiente, com duração de 

um ano e meio e a primeira turma do curso de manutenção e suporte em informática. Além 

disso, proporciona na modalidade de educação à distância o curso de técnico em segurança do 
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trabalho (uma turma no segundo e quarto módulos), técnico em eventos e técnico em 

multiemails didático pro-funcionário, ambos com uma turma no primeiro módulo. No turno 

noturno são ministradas as aulas do curso de graduação como bacharelado em ciência e 

tecnologia de alimentos, com uma turma no primeiro, terceiro, quinto e sétimo período. No 

total são trinta e cinco turmas atendendo mil cento e onze alunos matriculados. Em nossa 

unidade trabalham 146 servidores federais, onde 77 são docentes efetivos, 4, professores 

temporários e 65 são técnicos-administrativos (IFF, 2014). 

A escola oferece alojamento para os alunos do sexo masculino. Atualmente abriga 53 

meninos, escolhidos segundo o critério da renda familiar. O alojamento feminino encontra-se 

em reforma, sendo concedida bolsa de auxílio domicílio às alunas de baixa renda familiar 

declarada. 

Na escola, nos três turnos letivos funciona o espaço saúde, cujo quadro de 

funcionários é composto por uma médica, uma dentista, uma auxiliar de enfermagem e um 

estagiário do curso de graduação em Enfermagem pela Faculdade Metropolitana São Camilo 

(FAMESC) – unidade de Bom Jesus do Itabapoana, todos sob a coordenação da Diretoria de 

Assistência à Formação do Estudante (DAIFE). As atividades desenvolvidas na unidade são 

prioritariamente de atenção básica, como avaliações clínicas realizadas pela médica, em 

conjunto com a auxiliar de enfermagem e o estagiário, dos alunos matriculados no primeiro 

ano dos cursos técnicos integrados do ensino médio, curativos, acolhimento e aconselhamento 

dos alunos e funcionários da instituição. Além disso, presta o primeiro atendimento às 

emergências, e quando necessário, realiza encaminhamentos às unidades secundárias e 

terciárias da região, de acordo com a organização do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Também realiza atividades burocráticas de recebimento de atestados médicos dos servidores. 

Outro fator que ressalta a importância da escolha desse cenário é o fato do IF 

Fluminense ser o único colégio público do município que apresenta um serviço de saúde 

próprio, porém muito pouco utilizado como instrumento de orientação na formação do aluno.  

Como critérios de inclusão para a entrevista, os participantes desta pesquisa foram os 

discentes matriculados nos cursos técnicos integrados ao ensino médio (agropecuária, 

agroindústria, informática e meio ambiente), apresentando pelo menos a experiência de um 

ano de curso na instituição, com idade entre 14 e 20 anos. A escolha desses alunos atribui-se 

ao fato de serem alunos que vivenciaram a jornada de pelo menos um ano em nossa 

instituição. Acredita-se que esses já tenham entrado em contato com o nosso serviço e 

apresentam um discernimento sobre a participação da saúde como apoio e facilitadora do 

processo de formação do jovem. 
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O critério de exclusão atinge os discentes recém matriculados no primeiro ano dos 

cursos técnicos integrados ao ensino médio por não apresentarem a experiência da vivência 

nesse mundo escolar e aqueles matriculados nos cursos técnicos integrados ao ensino médio 

com mais de um ano de convivência escolar, e seu responsável, quando menor de idade, que 

não concordaram em participar da entrevista. 

A princípio, entrei em contato pessoalmente com o diretor e a diretoria de pesquisa e 

extensão de nossa escola, apresentei-me como mestranda em Ensino na Saúde da UFF e 

solicitei autorização para realizar esta pesquisa mediante apresentação da minha proposta 

(Apêndice A). 

Inicialmente, estimei uma população de 210 adolescentes matriculados, no entanto, 

com o acréscimo dos repetentes, a soma gira em torno de 237 alunos efetivamente 

matriculados. Ao se tratar de uma pesquisa qualitativa, procurei alcançar uma amostra de pelo 

menos 30 alunos, considerando ser um contingente expressivo e representativo para melhor 

obtenção das informações necessárias ao estudo. 

Através do referencial da fenomenologia busquei as vivências que os discentes 

adolescentes em saúde experimentaram, mediante os sentidos, experiências de como os 

fenômenos se lhes revelam. Diante desse contexto, a captação dos alunos ocorreu de duas 

maneiras. Inicialmente, aproveitei a oportunidade de convidá-los ao término de cada avaliação 

médica dos 34 alunos remanescentes que haviam deixado em nosso setor os exames 

laboratoriais e de imagem exigidos para a avaliação, porém não avaliados no ano anterior por 

falta de tempo, já que as avaliações dos alunos matriculados no primeiro ano do ensino médio 

só foram iniciadas no segundo semestre de 2014 a pedido da DAIFE. Através de uma 

conversa descontraída contei a cada aluno avaliado minha proposta de estudo, esclarecendo 

sua participação voluntária, sem prejuízos de suas atividades escolares, e a entrevista seria 

agendada no horário de sua preferência. No final, disponibilizei a cada aluno o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B), e no caso do menor o termo de 

assentimento (APÊNDICE C) e o TCLE para o responsável (APÊNDICE D) solicitando a 

assinatura, caso concordassem voluntariamente em participar. Além disso, anotei o contato 

telefônico de cada responsável. Ao término das avaliações diárias, fiz contato direito com os 

respectivos responsáveis para explicar detalhadamente a proposta da pesquisa, seus objetivos 

e procedimento, deixando livre sua participação da entrevista como ouvinte. Num segundo 

momento, encontrei-me com os discentes na quadra esportiva da escola no início da aula de 

educação física, após a permissão dos respectivos professores, e, nesse momento, fiz o convite 

para cada turma. Ao fim do meu convite, os alunos interessados em participar 
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voluntariamente se aproximaram para levar o TCLE ao seu responsável, bem como deixar o 

contato desse, como procedimento descrito acima. 

 

 

4.3 A ENTREVISTA E A URNA DE SUGESTÕES: A TRANSPARÊNCIA DO OCULTO 

 

 

“[...] a linguagem não é mais um instrumento, não é mais um meio, ela é 

uma manifestação, uma revelação do ser íntimo e do elo psíquico que nos 
une ao mundo e aos nossos semelhantes.” (MERLEAU-PONTY, 2011, 

p.266) 

 

No decurso do estudo, faz-se imprescindível encontrar os sujeitos significativos. A 

proposta é compreender, por meio da perspectiva do aluno adolescente, as percepções, os 

significados e os sentimentos que perpassam a compreensão acerca da saúde na escola. 

Segundo Martins e Bicudo (1989), a entrevista se revela como instrumento ideal ao 

permitir o encontro com o outro, onde a empatia e a intersubjetividade são particularidades 

imprescindíveis que o pesquisador precisa aprimorar para que ocorra o compartilhamento de 

significados e percepções. 

Neste estudo, a captação dos dados ocorreu utilizando como técnica para coleta dos 

testemunhos a entrevista fenomenológica, que possui peculiaridades singulares, por ser 

individual. Diferentemente das inúmeras perguntas abertas orientadas para a resposta da 

proposta do estudo, este tipo de entrevista procura não conduzir as respostas ou restringir a 

fala; dessa forma, aplica-se uma única questão norteadora aberta (CARVALHO, 1987). 

Durante o processo de captação dos alunos encontrei algumas limitações. Mesmo 

conversando com os discentes e disponibilizando o TCLE para leitura e solicitação do 

consentimento de seus respectivos responsáveis, os alunos não retornavam para a realização 

da entrevista. Logo, busquei contato direto com seus responsáveis (em caso de aluno menor 

de idade), através dos telefones disponibilizados pelos discentes interessados em participar do 

estudo. No primeiro momento, pelas ligações, pude perceber o sentimento de estranheza dos 

responsáveis ao me atender como profissional médica da instituição, e demonstravam 

surpresa quanto à pesquisa a ser desenvolvida. Muitos revelaram insegurança, medo e 

apreensão quanto à participação do seu(sua) filho(a), questionando se a pesquisa poderia lhe 

causar algum dano. Outros demonstraram entusiasmo e fascínio com o estudo a ser 

desenvolvido, manifestando permissão quanto à participação de seu(sua) filho(a). Buscando 
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uma aproximação, convidei cada responsável a participar como ouvinte da entrevista de 

seu(sua) filho(a).   

As entrevistas ocorreram nos meses de março e abril de 2015 e foram agendadas de 

acordo com a disponibilidade dos discentes, sem prejuízo de suas atividades escolares, nos 

turnos matutino e vespertino. As entrevistas aconteceram na sala do consultório II da unidade 

do espaço saúde de nosso campus e na sala da coordenação de educação física, cedida pelos 

respectivos docentes, localizada na quadra esportiva, de acordo com a preferência do aluno. 

Essas duas salas apresentavam acomodações satisfatórias de privacidade e tranquilidade para 

ambos, pesquisador e pesquisado. 

Encontrava-me apreensiva pelas entrevistas, analisando se os alunos ficariam à 

vontade com a minha presença e se eu influenciaria os seus relatos. Logo, mergulhei nas 

leituras de Merleau-Ponty e abandonei-me no encontro, buscando me encantar com cada 

aluno adolescente, percebendo o encontro como fenômeno uno e especial. 

A primeira entrevista ocorreu ao final do turno da manhã, a segunda aconteceu no 

turno da tarde e assim sequencialmente. A cada turno, aguardava cada intervalo de recreação 

ou aula vaga ou o início da aula de educação física, após o término do meu convite; a vinda 

do aluno relacionava-se com sua disponibilidade e com a apresentação do TCLE assinado por 

seu respectivo responsável, no caso do aluno menor.  

Após esclarecimento e autorização prévia do discente e de seu responsável legal, em 

caso de menor de idade, ao longo das entrevistas utilizei um gravador de voz. Não realizei 

registro escrito durante as entrevistas. Dessa forma, encontrei-me livre para escutar a fala dos 

alunos, atenta aos seus gestos, suas ações e expressões, pois a linguagem inserida no corpo 

supera a dicotomia sujeito-objeto. Observar, aqui, não como um procedimento mecânico de 

estudar e compreender o outro, como elementos utilizados na abordagem qualitativa, mas 

como uma maneira de ser presença e estar junto ao outro. Com esse entendimento, busquei 

apreender a subjetividade e criar com cada participante mais que uma relação de proximidade, 

porque, analisando o movimento de alguém, não o visualizo como um movimento mecânico, 

e sim como um ato significante que nunca é apenas corporal. O gesto fala algo e remete-nos 

imediatamente à interioridade do sujeito (MERLEAU-PONTY, 2006). 

No começo de cada entrevista busquei uma aproximação com o aluno, através de um 

diálogo descontraído, na tentativa de minimizar sentimentos de incertezas e certezas do 

encontro, deixando-o tranquilo e à vontade para que ele se expressasse. Para que se faça 

alguma coisa é necessário que se inicie um movimento, para que haja um movimento é 

preciso que se tenha uma intencionalidade (MERLEAU-PONTY, 2006). Empenhei em deixar 
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que a entrevista ocorresse de forma natural entre indivíduos que compartilhavam algo em 

comum, a saúde na escola. Atenta à abordagem fenomenológica, zelei para não cair no erro de 

achar que sabemos o que falar e realizar numa entrevista fenomenológica, o que 

inevitavelmente resultaria no afastamento do objeto de pesquisa.   

Dessa forma, a entrevista apresentou o seguinte questionamento: Conte para mim 

qual a sua percepção em relação à saúde na escola? (Apêndice E). Após a formulação dessa 

pergunta, o aluno encontrava-se à vontade para expressar a sua percepção acerca do assunto e 

descrever com sua própria linguagem como percebe a saúde na escola. Desvela-se a 

relevância do ajustamento da questão da pesquisa, a fim de permitir um mergulho do sujeito 

que está sendo entrevistado, pois é um: “se fazer ver” do outro, que reabre “o tempo no 

presente da entrevista em que se pode perceber a verdade do passado e antever a verdade de 

um futuro” (CARVALHO, 1987). 

O tempo das entrevistas foi delimitado individualmente por cada aluno entrevistado e 

relacionado à disponibilidade de cada menino e/ou menina de um período para relatar as suas 

vivências sobre a saúde na escola, pois: “ver e observar de uma perspectiva fenomenológica é 

ver e observar a partir do espaço e do tempo, buscando a subjetividade do outro” 

(CARVALHO, 1987). Dessa forma, a entrevista não é um ato automático, mas um encontro 

de subjetividades, pesquisador e aluno, cercado de sensibilidade, empatia e percepção. 

Assim, realizei 34 entrevistas, sendo os participantes 14 meninos e 20 meninas, com 

idades entre 15 e 20 anos; quanto ao curso, 17 matriculados na agropecuária; um matriculado 

na informática; 8 no meio ambiente e na agroindústria, respectivamente. As entrevistas foram 

realizadas até que os dados obtidos revelassem a unidade do fenômeno da pesquisa por 

intermédio dos relatos dos discentes (BOEMER, 1994).  

De maneira menos apurada, a coleta de dados também se processou utilizando como 

técnica para a coleta de depoimentos três urnas de sugestão, onde o discente de todos os 

cursos e períodos, voluntariamente descrevia através da linguagem escrita seu entendimento 

sobre a saúde na escola, preservando seu anonimato. Acredita-se que o anonimato poderia 

facilitar as declarações das experiências vivificadas pelos discentes, muitas vezes prejudicadas 

pela timidez e insegurança impostas pela entrevista e o uso do gravador de voz. As urnas 

foram construídas com papelão e caprichosamente decoradas, com a finalidade de estimular a 

curiosidade e o interesse do aluno ao revelar o fenômeno. Ao lado de cada urna, o aluno 

encontrava uma pequena caixa vermelha contendo os papeis em branco e a caneta; após 

concluir a redação, depositava o papel escrito na urna correspondente. Na pequena caixa de 

papel, havia solicitação para que o sujeito identificasse apenas o ano de seu curso. As urnas 
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foram distribuídas, neste mesmo intervalo temporal, em três locais comumente frequentados 

pelos estudantes: o espaço saúde, a biblioteca e o pátio escolar (xerox); esse último deveu-se 

ao crescente fluxo de alunos durante os intervalos. Para a nomeação das urnas utilizou-se a 

letra “U”, por ser a letra inicial da palavra urna, seguida pelo número que correspondeu à 

sequência em que foram distribuídas: U1 (espaço saúde), U2 (biblioteca) e U3 (pátio escolar-

xerox) (Apêndice F). 

Após o término das entrevistas, recolhi as três urnas. Apurei 67 depoimentos, assim 

distribuídos: 16 na U1, 31 na U2 e 20 na U3.  Quanto à distribuição segundo o ano de 

escolaridade, tem-se: 5 cursam o primeiro ano, 11, o segundo, 13, o terceiro; 3 depoimentos 

de alunos do curso de graduação e 35 não forneceram essa informação. 

Através das entrevistas e das urnas de sugestão, meninos e meninas revelaram 

experiências interessantes vivenciadas no seu mundo e exteriorizaram suas aflições em 

relação à saúde na escola. Esse encontro com os discentes foi um momento que eles/elas 

tiveram para se expressarem, relembrarem situações e aperfeiçoarem suas relações. Da mesma 

forma, isso me levou a meditar acerca da rotina do cenário, no qual me encontro inserida 

como pessoa e profissional, como médica. Isso transformou minha ligação e interrelação para 

com os discentes. Tenho me tornado mais receptiva e com olhar mais humano diante dos 

adolescentes. Assim, esta pesquisa fenomenológica tem possibilitado o encontro com o outro 

proporcionando uma revelação maior de mim também. 

 

 

4.3.1 A representação do corpo dos alunos adolescentes: como se revelam 

 

 

Cada aluno adolescente revelou especial vivacidade como corpo, exteriorizando sua 

maneira de ser e perceber o universo da saúde na escola. Cada entrevista apresentou um 

significado singular que, no decurso da pesquisa, foi se manifestando em apoderamento do 

discurso do outro. Foram 34 entrevistas com os alunos adolescentes, em que se desenhou uma 

série de conceitos ao desvelar corpos em movimentos e ideações que se revelaram e buscaram 

os meus movimentos para o desenvolvimento de um encontro realmente intersubjetivo. 

 Os discentes exteriorizaram suas inseguranças e convicções, seus anseios, energia e 

vivacidade à flor da pele. No decurso dos encontros, apresentaram um vocabulário cheio de 

gírias e pouco diversificado, próprio dessa fase. Eles revelaram convicção de seus ideais, mas 
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ao mesmo tempo carência de atenção. Desvelaram sentimentos de valorização e segurança 

quando escutados e acolhidos. 

Além do mais, os alunos revelaram a difícil interação entre a condição de ser 

adolescente paciente e a saúde no meio escolar. Em todo momento do encontro exteriorizam a 

importância e o sentimento de confiança gerado por esse segmento na escola, seja no 

acolhimento seja no acompanhamento, já que as transformações e incertezas são inerentes a 

essa etapa do ciclo vital. 

 Os alunos demonstraram a preocupação diante de ambientes precariamente 

higienizados e as repercussões para sua saúde. Eles se encontraram receosos quanto aos 

transtornos que a merenda rica em gorduras e carboidratos causaria ao pleno funcionamento 

fisiológico de seu organismo.  

 

 

4.3.2 A sensação do encontro a cada entrevista 

 

 

Diante da expressividade do corpo dos alunos adolescentes, deixei-me envolver pelo 

movimento da entrevista. Assumi a postura de sujeito atento e disponível à escuta do outro 

ávido em expressar os significados de suas vivências. A cada discurso percebia uma nova 

descoberta, e comecei a refletir frente as experiências outras com que também convivo, e fui 

construindo a partir dos depoimentos o enredo desta pesquisa, que, segundo Merleau-Ponty 

(2006), vai se perceber como corpo que habita e se expande no tempo e espaço próprio do 

encontro. 

A cada entrevista procurei observar a expressão corporal na sua integralidade. 

Meninos e meninas ao expressarem situações conflituosas elevavam o tom de voz retratando 

sua indignação e revolta. Ao contar momentos de satisfação gesticulavam, braços soltos ao 

longo do tronco e com entusiasmo exteriorizavam com sorriso boas lembranças de um 

passado recentemente vivido. Alguns, tomados pela timidez, apresentavam olhar retraído, 

direcionado para baixo, braços cruzados demostrando ansiedade e distanciamento do encontro 

(MERLEAU-PONTY, 2006). 

Deixei-me mergulhar em cada entrevista, calei-me e deixei o outro corpo falar. Ao 

ouvi-los surpreendia-me a cada entrevista, num movimento de aproximação na atitude de 

compreender um corpo sujeito. As entrevistas descreveram o encontro fenomênico, o qual 

permite trocas subjetivas entre duas pessoas. Ao escutá-los, meu corpo respondia às alegrias e 
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às inquietações fruto da interação com o outro. Isso ocorreu por ser profissional da saúde na 

escola, ambiente familiar de meninos e meninas, algo muito distante do binômio saúde-

doença comum na rotina médica. 

No entanto, a maior dificuldade encontrada nas entrevistas foi a de escutar de 

pessoas tão jovens situações difíceis que poderiam ser evitadas. Ainda surpresa frente aos 

depoimentos, fui assoberbada por um sentimento de impotência, diante das vivências sofridas 

que poderiam ter sido evitadas e/ou amenizadas mediante uma atitude acolhedora e resolutiva. 

Nesse momento, invadida pela pesquisa, comecei a refletir sobre minha atitude como 

ser humano, médica, membro de uma equipe de saúde inserida em ambiente de ensino diante 

de um público carente de atenção e com muitas necessidades. Assim, iniciava o momento da 

descoberta e apropriação diante do relato do outro que me tornava parte dele.  E a percepção 

da saúde na escola? A percepção da saúde na escola surgiu a cada encontro de forma oculta, 

isto é, havia um discurso em busca da credibilidade em mim. 

Percebi que meninos e meninas, inicialmente, apresentavam certa ansiedade para 

expressar suas satisfações em relação ao ambiente da saúde. Não se fala de sua intimidade e 

vivências próprias para quem não se conhece ou no primeiro convívio. Muito embora muitos 

já me conhecessem, eu precisava conquistar a credibilidade desses adolescentes. 

No decurso das entrevistas, percebi que se os depoimentos fossem conduzidos para 

responderem ao objetivo da pesquisa, poderia estar valorizando mais o trabalho em 

detrimento do que estava sendo proferido. Calei-me e permiti que meninos e meninas se 

pronunciassem livremente. Ao término de cada encontro, com a descrição das vivências, e 

após a transcrição dos dados, compreendi a grandeza do ato de escutar o outro. 

Percebi que ao despertar-me frente a cada encontro, teria a chance de interagir com a 

intersubjetividade dos sujeitos e apropriar-me de suas falas, ou seja, ser capaz de perceber os 

sentidos ocultos nos discursos (MERLEAU-PONTY, 2006). 

 

 

4.3.3 O desvelamento da percepção 

 

 

Embalada pela experiência das entrevistas, mergulhei-me na leitura e transcrição dos 

relatos depositados nas urnas. Nesse momento, o sujeito se revelava num pedaço de papel. Eu 

não mais interagia com o sujeito como corpo presente. A leitura desses manuscritos se tornou 
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o encontro. Para evitar o empobrecimento pela ausência do sujeito falante, busquei 

transcrever os relatos na sua integralidade, urna por urna. 

Apesar do anonimato, pude perceber as angústias e aflições vivenciadas pelos 

discentes através da linguagem escrita. Nesse momento, à medida que finalizava as 

transcrições e a leitura das falas, refletia sobre os reais significados da saúde na escola. Dessa 

forma, o desvelamento dessas vivências me levou à apropriação dessas experiências a fim de 

descobrir os significados dos depoimentos velados. 

 

 

4.4 COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO 

 

 

A fenomenologia merleau-pontyana está baseada na redução e precisa ser 

desconsiderada como uma atitude idealista, uma volta reflexiva, isto é, a um homem interior, 

no entanto, como uma representação de uma filosofia existencial. 

Merleau-Ponty declara que, antes de qualquer retorno sobre nós mesmos, o mundo é 

tal como ele é. Assim, “o mundo é não aquilo que eu penso, mas aquilo que eu vivo; estou 

aberto ao mundo, comunico-me indubitavelmente com ele, mas não o possuo, ele é 

inesgotável” (MERLEAU-PONTY, 1999). 

Com essa compreensão, ao compreender e rever as ideias desse filósofo, percebo a 

necessidade de aproximar-me dos entrevistados para apreender os significados da saúde no 

ambiente educacional do adolescente. Nessa perspectiva, busquei adentrar o mundo da vida 

do outro, a partir do encontro vivido e falado da entrevista, atentando não só ao dito e ao não 

dito, a fim de captar o que se encontrava oculto na sua existência. Envolvida com esse 

conceito, segui os seguintes passos: 

 Com os diálogos das entrevistas gravados, primeiramente escutei as histórias 

vivenciadas pelos alunos. Em seguida, estas foram transcritas do discurso oral 

para o discurso escrito. 

 O discurso escrito – o texto-, já não tem mais o sujeito falante, o contexto 

desaparece. Para evitar o esvaziamento dessa transferência, primei por realizar as 

transcrições das entrevistas, uma por uma. Além disso, após cada transcrição 

anotei, seguindo a ordem, as observações realizadas juntamente com as reflexões 

pessoais após o término das entrevistas. Ao término de cada transcrição, os textos 



52 

 

foram lidos, ouvindo a fala falante, na tentativa de relembrar a gestualidade do 

aluno. 

 Com os relatos dos manuscritos das urnas, inicialmente fiz a leitura de cada um, à 

medida que as urnas foram abertas. Nesse momento, não havia o encontro. Na 

tentativa de evitar o depauperamento pela ausência do sujeito falante, realizei a 

transcrição dos depoimentos minuciosamente. Ao final das transcrições, os textos 

foram lidos, na tentativa de compreender as metáforas inseridas nos discursos 

ocultos. 

Desta forma, os dados foram descritos, lidos e relidos. Sofreram a categorização, 

formando-se as unidades de significado e, assim, a essência do fenômeno foi captada pela 

consciência intencional, com efeito, captado por intuição o núcleo invariante, ou seja, aquilo 

que persiste diante das variações que aparecem nos dados. Trata-se da variação eidética que 

visa buscar a essência do vivido, seus eidos1.  

Isso é o que se chama em fenomenologia, sobretudo a husserliana, de “forma ôntica 

essencial” ou “forma apriórica”: a essência que foi captada naquilo que se toma como objeto 

de investigação.  (HUSSERL, 1929/1965, p. 332). Isso é o que Husserl chamou de “intuição 

de essências” (Wesenschau) (HUSSERL, 1931, p. 59-60). 

 

 

4.5 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal Fluminense (UFF,) tendo sido aprovada segundo parecer número 895.040, em dois de 

dezembro de 2014 (Anexo A). Assim, com primor, buscou-se assegurar a condução ética, 

durante toda a trajetória desta pesquisa, observando-se os princípios da Resolução nº 466/12, 

do Conselho Nacional de Saúde – Ministério da Saúde, que rege pesquisas envolvendo seres 

humanos. 

                                                             
1 O eidético (eidos = essência) qualifica a intuição e a variação. A eidética é uma teoria das essências, 

compreendidas como não abstratas, ou seja, não separadas do sensível, dadas de forma intuitiva 

através da intuição sensível. Através da variação é possível analisar as características dos objetos e 

intuir-lhes a essência de modo a purificá-los do contingente, retendo apenas o necessário (DEPRAZ, 
2008, p. 118) 
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A entrada em campo transcorreu nos meses de março e abril deste ano, tanto as 

entrevistas quanto à disposição das urnas de sugestões nas dependências da escola. Antes de 

iniciar a entrevista, os/as alunos(as) que manifestaram desejo de participar da pesquisa, 

assinaram o TCLE (Apêndice B) e para os/as voluntários(as) menores de 18 anos e seus 

responsáveis assinaram o Termo de assentimento (Apêndice C) e o TCLE (Apêndice D). O 

termo de assentimento trata de um documento semelhante ao TCLE, porém com linguagem 

simplificada, direcionado aos voluntários(as) menores de 18 anos. Ambos os documentos 

foram produzidos em duas vias, sendo que uma via ficou de posse do pesquisador, e a outra, 

entregue ao participante do estudo. Em ambos os documentos constam o objetivo da pesquisa, 

bem como: a liberdade da participação voluntária; o direito de desistência dos participantes 

em qualquer etapa da pesquisa, sem prejuízos de suas atividades escolares; a garantia quanto à 

privacidade e ao sigilo, não havendo exposição pública de sua pessoa em nenhum momento 

da pesquisa; e a afirmação de que suas informações serão divulgadas de forma anônima, para 

uso exclusivamente científico, com finalidades posteriores de publicações na forma desta 

dissertação e de artigos em periódicos da área.  

Além disso, o Termo de Confidencialidade (Apêndice G) também reafirma que as 

gravações digitais serão destruídas logo após as suas transcrições, porém as que contiverem os 

discursos dos participantes permanecerão guardadas por um período de três anos, sob a 

responsabilidade da pesquisadora responsável (orientadora), em seu armário exclusivo para 

pesquisa, chaveado, que está em uma sala do Departamento de Enfermagem Médico-

Cirúrgica (MEM) da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade 

Federal Fluminense. Após esse período, os dados (transcrições) serão destruídos. Os 

manuscritos também permaneceram armazenados da mesma forma descrita acima. Somente 

os pesquisadores envolvidos nesta pesquisa terão acesso às gravações e aos manuscritos. 

Assim, na garantia do sigilo e da confidencialidade dos participantes das entrevistas, 

para sua identificação utilizou-se a letra “A” (A1, A2, A3, A4...), por ser a letra inicial da 

palavra Adolescente, seguida de um número que não correspondeu à sequência de sua 

participação na pesquisa. 

Da mesma maneira, os discursos escritos foram identificados pela letra “U”, por ser a 

letra inicial da palavra Urna, seguida pelo número que correspondeu à sequência em que 

foram distribuídas: U1 (espaço saúde), U2 (biblioteca) e U3 (pátio escolar-xerox). 
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4.6 RISCOS E BENEFÍCIOS DA PESQUISA 

 

 

Vale ressaltar que no decorrer da pesquisa não se preveem riscos à dimensão física, 

psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual em qualquer fase da pesquisa. No 

entanto, o(a) aluno(a) participante pode encontrar-se vulnerável ao sentir cansaço e/ou 

desconforto pelo tempo que envolve a conversa e por relembrar algumas vivências que 

possam ter causado sofrimento. Caso isso ocorresse, a entrevista seria interrompida, e o 

estudante poderia contar com o apoio da psicóloga alocada na DAIFE, disposta a atendê-lo, 

caso necessário, como previamente acordado. 

Os benefícios deste estudo dizem respeito à melhoria da qualidade da saúde dos 

adolescentes, beneficiando-se das ações de intervenção resultantes da pesquisa. Além disso, 

essa perspectiva de cuidado em saúde junto a esses adolescentes resultará em ampliação da 

produção de conhecimento acerca do tema, como também, em capacitação dos profissionais 

de saúde no desempenho do cuidado à saúde do adolescente de forma ampla ao contemplar 

suas particularidades, auxiliando-os para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais.  
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5 REVELANDO A SAÚDE NA ESCOLA NA PERCEPÇÃO DO ALUNO 

ADOLESCENTE 

 

 

“[...] a percepção é justamente este ato que cria de um só golpe, com a 

constelação dos dados, o sentido que os une – que não apenas descobre o 

sentido que eles têm, mas ainda faz com que tenham um sentido.” 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p.66) 

 

A fenomenologia trata do estudo das essências, a essência da percepção; uma 

filosofia que repõe as essências na existência, através do relato do espaço, do tempo e do 

mundo vividos, numa tentativa de descrever nossa experiência tal como ela é, e revelar o 

mistério do mundo, pois somos sujeitos deste mundo (MERLEAU-PONTY, 2011). 

Na tentativa de descrever o homem e o mundo na sua facticidade, o filósofo nos 

apresenta um novo conceito de ciência, a percepção mediante a valorização do sujeito. O ser 

humano assume a posição de sujeito da investigação que reaprende a ver o mundo 

(MERLEAU-PONTY, 2011). 

Neste presente trabalho o fenômeno que se persegue – como o aluno adolescente 

percebe a saúde desenvolvida em seu ambiente escolar – é a revelação do universo perceptivo 

do aluno adolescente que se desvela através da linguagem falada, sua expressão corporal e a 

linguagem escrita. Isso nos convida a uma nova contemplação do outro e suas expressões, 

diversas vezes alheias à nossa percepção. 

Meu grande desafio como pesquisadora foi desprender-me e contemplar o mundo 

com uma nova perspectiva, uma inovadora experimentação. Além disso, observar o mundo 

em que vivemos e com que nos relacionamos, muitas vezes reduzido a determinações e 

explicitações da ciência em si (MERLEAU-PONTY, 2011). 

O eixo central de toda a obra de Merleau-Ponty é o corpo como laço de relações. O 

corpo é o veículo do ser no mundo. Segundo o autor, o sentir, o pensar, o fazer somente têm 

significado uma vez o corpo encarnado. A verdadeira reflexão identifica a presença do ser no 

mundo e de outrem que também está inserido no mundo, vivencia experiências e as desvela 

pela linguagem. 

Merleau-Ponty, ao reconhecer o corpo como veículo do ser no mundo, descrevendo-

o como “Corpo Fenomênico”, refere o nosso corpo tal como o vivenciamos, sujeito da 

percepção, que a rigor existe em uma intersubjetividade, porém preserva o anonimato da 

individualidade e da generalidade absolutas (MERLEAU-PONTY, 2011).  
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O filósofo refere-se à percepção como ato de recriação ou reconstituição do mundo. 

Todo saber se instala no horizonte aberto pela percepção, no qual temos a experiência do 

mundo na sua totalidade, cuja síntese não pode ser acabada. E o corpo em relação ao mundo 

percebido é o instrumento que dá sentido não apenas aos objetos naturais, mas também aos 

objetos culturais, como as palavras (MERLEAU-PONTY, 2011).  

A percepção do mundo é peculiar a cada sujeito, e somente capturada pelo 

pesquisador através do instrumento da linguagem no momento do encontro ou da linguagem 

escrita pelos discentes adolescentes participantes desta pesquisa. Daí a importância da 

comunicação para a compreensão do ato perceptivo do mundo por meio das trocas recíprocas 

entre o eu e outrem, preservando a intersubjetividade entre ambos. 

O encontro entre sujeitos segundo Merleau-Ponty é o campo fenomenal, que nos 

permite compreender para além daquilo que espontaneamente pensamos, mediante o desvelar 

da intersubjetividade dos alunos e da pesquisadora. A partir da percepção dos alunos 

adolescentes a respeito do fenômeno estudado, emergiram três categorias: a percepção da 

saúde no “mundo-da-vida” escolar, a percepção fenomenológica da saúde na formação 

escolar, a saúde em si e a saúde para a escola: a construção da proposta do adolescente para os 

seu “mundo-da-vida”. 

 

 

5.1 A PERCEPÇÃO DA SAÚDE NO “MUNDO-DA-VIDA” ESCOLAR 

 

 

A saúde no universo escolar é revelada como um espaço de interações ambíguas. A 

percepção da saúde no mundo educacional surge de forma a considerá-la a extensão 

domiciliar do discente, visto que esse permanece a maior parte de seu dia na instituição. A 

relação entre a saúde e os alunos adolescentes é percebida como algo conflituoso, porém 

essencial para sua integridade física e mental. 

Percebo a preocupação e o clamor dos discentes quanto à necessidade do 

acolhimento humanizado, com o rigor da integralidade, equidade e universalidade do 

atendimento em saúde (BRASIL, 2013b). A unidade, mesmo funcionando em um novo 

espaço recentemente construído em nossa instituição, ainda se mostra como local com 

atendimento desarticulado, seja pelo número insatisfatório de profissionais para os três turnos, 

seja pela ausência de protocolos, o que resulta em atendimentos isolados e esporádicos, com 

prejuízos na garantia do pleno cuidado: 
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[...] Entendo como algo que precisa de prioridade, atenção e atendimento, 

porém, esses requisitos não são bem atendidos em nossa instituição. (U1) 

 
[...] Eu entendo que há necessidade de um melhor atendimento, quanto aos 

horários. (U3) 

 

[...] Entendo que o atendimento precisa de mais atenção, pois já 
aconteceram vários incidentes e não havia ninguém para atender. (U2) 

 

[...] Eu acho que é muito importante, porque afinal de contas, ainda mais na 
instituição federal a gente fica oito horas por dia dentro dela, então muitas 

vezes, a gente não tem condição de buscar este auxílio fora dela. Muitas 

pessoas que estão aqui são alojadas e se acontecer alguma coisa é de 

responsabilidade da escola. (A11) 
 

[...] ela serve para ajudar, por exemplo, quem tem menos condições. Como 

a gente fica na escola das sete às quatro e meia é uma chance da gente ir ao 
médico, ou ter uma consulta. (A6) 

 

[...] Tem que ter atendimento médico para o noturno. (U2)  
 

Além do mais, A23 aponta atitude desumanizada: 

 
[...] teve a amostra esportiva aqui na escola e a minha amiga, tipo, caiu. Ela 

machucou, ela precisava de serviço médico e só tinha uma enfermeira lá, 
mas tipo assim... ela não mostrou muito interesse. (A23) 

 

O plano de desenvolvimento interno de nossa instituição dita que o setor da saúde 

deve estabelecer vínculos de referência e contra referência com setores locais e regionais, a 

fim de promover o cuidado da saúde de servidores e discentes. No entanto, os discursos 

revelam experiências conflituosas, que esbarram na atitude inicial – o acolhimento. O 

desvelamento da saúde no IFF destaca a ausência de comunicação entre a gestão, os 

profissionais de saúde e o usuário na construção de uma prática inclusiva, com estímulo à 

autonomia e à corresponsabilidade da equipe em seu trabalho e dos usuários no cuidado de si. 

Em contrapartida, prevalecem atitudes e práticas desumanizadas, manifestadas ora por um 

ambiente de trabalho hostil (carga horária extenuante, relação conflituosa entre os colegas, 

distanciamento da gestão), ora por sentimentos de desespero, tensão, dor e aflição de seus 

usuários, com possíveis transtornos no desenvolvimento escolar. 

A carência de insumos potencializa sentimentos de angústia, tensão, sofrimento e 

insegurança expressos pelos discentes: 

 
[...] ah tem dipirona; ah tem dipirona, ah tem dipirona, só tem dipirona. Ás 

vezes precisava de outro medicamento pra nos receber, pra melhorar nossa 

situação. Às vezes você vem aqui com dor de cabeça, só tem dipirona. 
Então, tem que elevar o nível de medicamentos. (A31) 
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[...] o pessoal fala que às vezes vem aqui e não tem os remédios pra pessoa 

usar. (A24) 

 
[...] pode acontecer de ser picado por algum inseto, ou alguma coisa assim, 

como aconteceu várias vezes aqui, não comigo, mas com vários colegas 

meus. Eles sempre chegavam no postinho e lá falavam pra passar gelo e 

pronto! Teria que ter medicamentos à nossa disposição. (A4) 
 

[...] mas qualquer queixa de dor (Ex: dor de cabeça, cólica e dor muscular) 

não tem remédio. Os alunos têm que se dispor a esperar por uma 
ambulância por uma simples dor de cabeça porque a escola não tem 

remédio. (U2) 

 

Os depoimentos revelam o desejo oculto de mudança da forma de organização da 

saúde institucional, o que implica a prática do diálogo aberto entre gestão, profissionais de 

saúde e usuários na produção da saúde. Assim, mediante a partilha de responsabilidades, os 

discentes não serão apenas clientes, os servidores não só cumprirão ordens e carga horária, 

espera-se o reconhecimento e o incentivo na construção de uma prática humanizada, nos 

moldes da Política Nacional de Humanização (BRASIL, 2013b).  

Na reorganização do serviço de saúde institucional, a prática do acolhimento 

constitui ferramenta indispensável para a transformação das relações entre profissionais de 

saúde e usuários. Através da escuta qualificada, postura humanizada e cidadã, o acolhimento 

fortalece vínculos entre usuários e serviço de saúde, com uma assistência resolutiva e 

adequada à realidade sociocultural de seus usuários (BRASIL, 2013b). 

Entendendo o conceito de saúde segundo a OMS (1946), como ¨um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e 

enfermidades¨, nos discursos aflora uma preocupação com a saúde mental, palco de 

transtornos e prejuízos na qualidade de vida e no rendimento escolar: 

 
[...] eh muitos alunos passam problemas em casa, causa que às vezes, não 

tem estímulo da família e acabam tendo baixo desempenho escolar e para 

isso necessitam de ajuda psicológica, que é essencial. (A29)  

 
[...] Eu acho muito legal assim, a parte da psicologia, porque o aluno pode 

não ter só doença física, mas mental também. Porque às vezes, ele tá bem 

fisicamente, ele vem aqui, ele consulta, o aluno está bem. Mas, às vezes, ele 
não está vindo há um tempão na escola, porque ele está com algum 

problema, alguma coisa assim. (A8) 

 

Os depoimentos mostram que o universo da saúde no ambiente institucional compõe 

um cenário de troca com o outro, com expressivo sentido para o discente. Sendo assim, a 

saúde é percebida pelo discente como uma complexa experiência de assistência, muito além 

da relação saúde-doença do modelo biomédico hegemônico. A saúde na escola desvela-se 



59 

 

como propósito a ser conquistado no dia a dia do cenário escolar, com a melhoria das relações 

com o outro (usuários, profissionais da saúde, gestão). 

Reconhecendo os alunos adolescentes como sujeitos de direitos, tendo como objetivo 

sua proteção integral, e a garantia ao seu pleno desenvolvimento biopsicossocial (BRASIL, 

1990b), em conformidade aos significados dos discursos velados, fomenta-se a necessidade de 

fornecimento dos insumos adequados ao fluxo de atendimento, a importância de ampliar o 

quadro de profissionais, a fim de contemplar a cobertura assistencial de todos os turnos. Essas 

são algumas medidas capazes de modificar as práticas do cuidado escolar.  

Não obstante, ao clamar a organização da assistência, atenta-se quanto à integridade 

e salubridade do ambiente escolar como condição para seu pleno estado de saúde: 

 

[...] um lugar ventilado e arejado, limpo e organizado, que atraia quem 
convive no local. Ex: a biblioteca é quente/abafada e insalubre. (U2) 

 

[...] A escola possui alguns locais empoeirados como a quadra, a biblioteca 
e a varanda da cozinha. É prejudicial aos alunos que possuem problemas 

respiratórios. (U2) 

 
[...] Acho que saúde não é só ser físico, precisa ser higiene também. Eu vejo 

a quadra sempre muito suja. Isso faz parte da saúde também. É lavada 

apenas uma vez por semana. Tá certo que gasta muita água, mas podia fazer 

um esquema que pudesse lavar duas a três vezes na semana. Os banheiros 
também, às vezes, falta sabonete, falta papel toalha. (A14) 

 

Ao desvelar a saúde na escola, o discente percebe a insalubridade das dependências 

como eixo de significações. Observa-se que a falta de higiene desperta sensações de abandono 

e negligência. A limpeza da área comum da escola é realizada por equipe de funcionários 

terceirizados. Há um plano de limpeza fornecido pela empresa contratada onde cada 

funcionário é responsável pela higienização de 600m². O número de funcionários distribuídos 

para a limpeza das dependências ocorre conforme maior fluxo diário de alunos e servidores, 

com prioridade para o pátio, as salas de aula, biblioteca, banheiros. No entanto, a escuta dos 

discentes revela recintos de uso comum e diário somente higienizados uma vez por semana. 

Vale salientar que a manutenção das áreas higienizadas encontra-se ameaçada diante das 

obras de construção de novas salas de aula. Logo, apesar de todo o esforço do grupo de 

funcionários da limpeza, os discentes apontam espaços empoeirados, sujos, o que pode 

facilitar a eclosão de problemas respiratórios, a propagação de roedores, insetos, 

comprometendo bem-estar físico.  

Os discursos desvelam um prejuízo do asseio durante o período de permanência na 

instituição, pela falta de sabonete e papel toalha nos banheiros de uso comum. A reposição 
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dos insumos essenciais à higiene pessoal como o sabão e o papel é realizada diariamente, no 

momento em que é percebida sua ausência pela equipe da limpeza. Questiona-se se ocorre uso 

racional desses insumos, se o fluxo de usuários expandiu em relação ao abastecimento desses. 

Além disso, os depoimentos revelam como eixo de significado à saúde na escola, a 

falta de refrigeração adequada de ambientes de uso coletivo, como a biblioteca, agravada pelo 

clima quente de nosso município, despertando sensações de desconforto, intolerância à 

permanência no recinto. Devido à falência da construtora, a obra foi entregue inacabada. 

Apesar de possuir os sítios de instalação dos climatizadores, não havia instalação de rede 

elétrica, que foi realizada em caráter de urgência pela própria instituição para viabilizar o 

funcionamento do local. Já foi solicitada a aquisição de aparelhos de refrigeração pela 

coordenação, porém ainda se encontra sem resolução. 

Diante da carga horária integral de estudos aflora a preocupação quanto à 

alimentação balanceada e sua interferência no bem-estar e desempenho escolar:  

 
[...] A alimentação é muito precária, não tem alimentação boa, alimentação 

pesada, gordurosa. Isso acaba fazendo mal pra gente que estamos aí no 

ritmo que sabemos como é que é! (A27) 
 

[...] Tipo assim, quando eu tenho lanchado na escola, eu tenho passado mal, 

por causa do iogurte da escola, porque eu acho que tem bastante gordura. 
Aí acaba fazendo mal pra gente, todo mundo da sala está reclamando. (A9) 

 

Os discursos revelam que os alunos adolescentes, apesar de toda a imaturidade 

própria desta fase, encontram-se tementes aos quesitos necessários à garantia de seus direitos 

e deveres com vistas à qualidade de vida. Ao desvelarem a saúde, eles se revelam como corpo 

fenomênico. Segundo Merleau-Ponty (2011), o corpo, com seus pensamentos e ações, 

relaciona-se com a estrutura psicológica e histórica, uma maneira de explicitar seu poder 

sobre o mundo, aquilo que ele é. 

No momento, propõe-se a reflexão, ao destacar-se a tríade: assistência, higiene e 

alimentação; essas sinalizam situações presentes no campo perceptivo dos sujeitos que 

vivenciam essas experiências, pois, a partir do momento em que se olha de forma reflexiva e 

sem restrições, revela-se a essência da existência, vivendo seu tempo, compreendendo os 

outros tempos, entranhando-se no presente e no mundo (MERLEAU-PONTY, 2011). 

Ao desvelar a alimentação escolar como significado da saúde na escola, o discente 

revela sentimentos de insatisfação, desconforto e apreensão, com potencial prejuízo ao seu 

aprendizado e rendimento escolar. No momento, o planejamento do cardápio escolar é 

realizado pela DAIFE, pois a nutricionista encontra-se em benefício da licença maternidade. 
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O preparo e a elaboração da culinária escolar são atribuídos à equipe de auxiliares de cozinha. 

A situação agravou-se, pois, devido à programação da obra do refeitório para o primeiro 

semestre do ano letivo, foi adiado o pregão da compra dos alimentos não perecíveis. Com a 

falência da empreiteira responsável pela construção, a escola esforça-se para proporcionar o 

total de seis refeições (café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar e lanche 

noturno) com os insumos não perecíveis armazenados atualmente na despensa da cozinha, os 

laticínios produzidos pela agroindústria, verduras e hortaliças da agricultura local e a carne da 

pecuária escolar. Apesar de todo o esforço, os discursos revelam prejuízos na qualidade da 

merenda fornecida (alimentos gordurosos, pouca variedade) e riscos ao desenvolvimento de 

doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e obesidade, com impacto na qualidade de vida 

desses jovens (TORAL; CONTI; SLATER, 2009). Portanto, observa-se um prejuízo na 

adequação do serviço às normas e diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar, 

já que prover alimentação de qualidade e saudável, respeitando a faixa etária e as condições 

de saúde dos alunos, impacta o crescimento e desenvolvimento desses e otimiza seu 

rendimento escolar (BRASIL, 2013a). 

 

 

5.2 A PERCEPÇÃO FENOMENOLÓGICA DA SAÚDE NA FORMAÇÃO ESCOLAR 

 

 

As experiências vividas pelos alunos adolescentes concorrem nas relações com o 

outro (amigos, professores, funcionários) no mundo onde se produz a educação. O corpo que 

percebe e relaciona-se é o instrumento da compreensão do espaço. O sujeito que percebe, 

reconhece e toma consciência do mesmo objeto em diferentes orientações (MERLEAU-

PONTY, 2011). 

O campo perceptivo se apruma e se desenha para o discente que se transporta por 

inteiro para esse espaço, na tentativa de compreendê-lo. Perceber é tomar um futuro de 

experiências em um presente, é crer em um mundo. A abertura a um mundo possibilita a 

verdade perceptiva (MERLEAU-PONTY, 2011). 

O encontro do sujeito adolescente e o mundo da saúde e educação desvela 

significações que refletem a subjetividade de cada aluno, corpos que se sentem e desejam ser 

sentidos pelo outro. A experiência de compreender esse espaço é significada na seguinte 

forma:  
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[...] eu sei lá...projeto de conscientização, a gente é jovem, tem muita coisa 

de gravidez na adolescência, doença. (A33) 

 
[...] é importante que ... para os alunos que têm menos informações saber, 

tipo, sobre as doenças, algumas dúvidas, quando precisam. (A32) 

 

[...] tem que ter também um apoio ali dentro, né? Seria, tipo assim... a área 
da saúde inserida na área da educação. (A8) 

 

[...] Que ajuda aos jovens para que não torne adultos mal informados. (U2) 
 

[...] Deveria adotar a semana da AIDS. (U3) 

 

[...] trabalhar a prevenção das doenças, palestra, simpósio, campanhas. 
(U2) 

 

[...] Deveria ter uma campanha para prevenção da AIDS. (U3) 
 

Através desses discursos, os discentes revelam o desejo iminente da difusão do 

conhecimento da saúde no ambiente educacional, pois a fala do outro desperta em nós 

articulação de pensamentos e uma mudança de comportamento, atitudes relevantes na tomada 

de decisão frente aos riscos e vulnerabilidades comuns a essa faixa etária. 

Além disso, desvela a que a interação entre a saúde e a educação tem sido pouco 

efetiva, com prejuízos à formação do discente. O ambiente escolar, ao aglomerar adolescentes 

de forma singular, possibilita as relações de troca com o outro, no mundo em que se 

desenvolve a formação. Nesse campo perceptivo, o sujeito observa a intersubjetividade do 

outro investida de direitos comuns (MERLEAU-PONTY, 2006). 

A escola, fonte de conhecimento e exportação de oportunidades, acrescenta valores 

significativos à formação da identidade e subjetividade do indivíduo, recinto ideal para a 

prática da saúde (ROEHRS; MAFTUM; ZAGONEL, 2010; BRASIL, 2007a). 

 Quando pensada numa perspectiva do modelo biomédico focalizado no binômio 

saúde-doença, as ações da saúde na escola são pontuais e isoladas, e subestimam os benefícios 

das práticas de educação em saúde na mudança de atitudes e recuperação de indivíduos em 

situação de risco (FIGUEIREDO; MACHADO; ABREU, 2010). 

 Emerge a necessidade da mobilização dos profissionais do serviço de saúde na 

elaboração de estratégias educativas de prevenção, proteção e promoção da saúde. O trabalho 

integrado e articulado entre saúde e educação, através das práticas pedagógicas, permite o 

empoderamento da comunidade escolar, o estímulo à emancipação do discente e a criação de 

condições favoráveis à qualidade de vida do ser humano (FIGUEIREDO; MACHADO; 

ABREU, 2010). 
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As ações de educação em saúde podem ser ministradas por meio de oficinas, rodas 

de conversa, dinâmicas de grupo, círculo de culturas, etc. Assim, torna-se possível construir o 

saber, desenvolver o senso crítico reflexivo, com a participação ativa dos adolescentes. Ao 

explorar a realidade e o cotidiano dos adolescentes, a adoção de práticas pedagógicas em 

saúde perpassa o simples ato de transmitir informações, permite a apreensão do saber, 

qualificando-os para a aquisição de atitudes e comportamentos seguros frente aos riscos e 

vulnerabilidades próprios dessa fase (BESERRA et al., 2011; FIGUEIREDO; MACHADO; 

ABREU, 2010). 

No interior desse cenário perceptivo, direciona-se o olhar para o ser humano, 

representado pela unidade corpo – mundo, a forma de comunicação com o mundo vivido, 

tendo em vista que se movimentar é a maneira de agir singular do ser humano, por meio da 

qual se faz ser-no-mundo, na qual o sujeito e o mundo desvelam seus traços visíveis 

(TREBELS, 2006). Merleau-Ponty problematiza a percepção como ação física, operação 

singular dos sentidos na captura de dados que serão processados internamente. Pela ideia da 

unidade corpo-mundo se propõe a compreender o movimento humano, como algo que 

ultrapassa o simples deslocamento no espaço e no tempo. O corpo é o centro das experiências 

humanas no mundo vivido. Pela percepção, são elaborados dados que antecedem o 

pensamento. Dessa forma, o mundo vivido é transfigurado pelo corpo em um mundo de 

possibilidades (MERLEAU-PONTY, 2011). O sentido do movimento é significado da 

seguinte forma: 

 

[...] Na parte física, na educação física... o professor...faz a gente dar o 

nosso máximo, o nosso limite. (A26) 
 

[...] ter boa alimentação, praticar esporte nas aulas... (A25) 

 
[...] tem esporte que a gente pode praticar na educação física. (A15) 

 

Através desses discursos, os discentes desvelam os aspectos concretos do corpo 

físico e o comportamento dos organismos, uma percepção fragmentada, limitada aos aspectos 

físicos e biológicos do corpo, trabalhado nas aulas de educação física escolar. Ao perceber o 

corpo como ser desarticulado, surge a concepção de ¨corpo máquina¨, que, no universo da 

educação física, deve ser ágil, talentoso e competitivo (CARVALHO et al., 2012). 

Não obstante, o cenário da educação física pode ocupar-se de uma série de 

oportunidades a serem exploradas. Essa disciplina ministra com primazia os conhecimentos 

fisiológicos do corpo, o funcionamento e a interrelação dos sistemas biológicos, a fim de 

satisfazer a perspectiva da saúde e a melhoria da qualidade de vida do ser humano. 
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Um outro sentido ao corpo é o corpo como fenômeno, como eixo das experiências no 

mundo vivido. Por meio da linguagem corporal, busca-se apreender os significados da 

sociedade, suas normas, seus valores. Assim, desperta entre os discentes a autonomia, 

desenvolve o senso crítico reflexivo, a consciência quanto à adoção de comportamentos 

seguros para crescer em sociedade (GUIMARÃES et al., 2001). Essa concepção vem sendo 

trabalhada no projeto de dança e capoeira da instituição, ministradas pela disciplina de 

educação física, desde 2009. 

O outro significado a ser transmitido é o corpo psíquico, o qual busca elucidar a 

interrelação entre atividade física e aspectos cognitivos. Ao se relacionar o esporte ao binômio 

corpo-mente, pretende-se estimular a autopercepção corporal dos alunos. Portanto, ao 

trabalhar os conceitos de corpo físico, social e psíquico, a disciplina poderá contribuir para o 

incremento de atitudes e comportamentos emancipatórios para o desenvolvimento harmônico 

da sociedade (GUIMARÃES et al., 2001). 

 

 

5.3 A SAÚDE EM SI E A SAÚDE PARA A ESCOLA: A CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA 

DO ADOLESCENTE PARA O SEU “MUNDO-DA-VIDA” 

 

 

Em busca dos sentidos e significados da saúde na escola, o pensamento 

fenomenológico de Merleau-Ponty incorpora os princípios da intencionalidade, a redução 

fenomenológica e o mundo vivido. 

 O princípio da intencionalidade afirma que a consciência existe em relação ao 

objeto, estando dirigida a ele, uma vez que o objeto só pode ser definido em relação à 

consciência, objeto-para-um-sujeito. Para que a consciência exista, o ser humano é o corpo 

encarnado, é o ser-no-mundo (MERLEAU-PONTY, 2011). 

A redução fenomenológica, explicitada por Hurrerl como ¨voltar às coisas próprias¨, 

alcançar a essência dos fenômenos, e que Merleau-Ponty reconhece como ¨reencontrar um 

contato ingênuo ou originário com o mundo¨, consiste em descrever as ¨ coisas próprias¨, na 

procura de seu sentido primário (MERLEAU-PONTY, 2011). 

O mundo-vivido para Merleau-Ponty se dá através da visão própria, mediante sua 

experiência no mundo, em que o indivíduo alcança seus saberes. É no mundo vivido que a 

ciência fundamenta seus conceitos, ela sempre será a explicitação deste mundo vivido 
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(MERLEAU-PONTY, 2011). Logo, este corpo encarnado no mundo, percebido em busca do 

significado da saúde na escola, manifesta-se da seguinte forma: 

 

[...] Viver bem com todos ao seu redor. (U3) 
 

[...] ter uma boa comunhão com todos, tratar todos bem com igualdade. Ser 

saudável com todos. (U3) 
 

[...] a saúde na escola é quando todos fazem a sua parte com prazer, ou 

seja, faz a carruagem andar. (U2) 
 

[...] é o modo dos alunos por se exercitar, interagir com os seus colegas, é 

praticamente um elo social. (U2) 

 
[...] saúde na escola a possibilidade de todos os alunos chegarem a um 

desenvolvimento satisfatório sem que haja problemas ou empecilhos 

relacionados à sua saúde física e mental. (U2) 
 

A saúde na escola aparece para o discente como o estado de pleno bem-estar físico, 

mental e social; a garantia do desenvolvimento saudável e a aptidão de viver em harmonia 

com a sociedade dependem do desenvolvimento de atividades colaborativas comunitárias.  

Tendo em vista que as ações conjuntas representam a essência da saúde, fomenta-se 

a cooperação dos profissionais da saúde no planejamento e implantação de práticas 

pedagógicas em saúde, a capacitação dos docentes para tratar assuntos referentes à saúde de 

maneira transversal e interdisciplinar (FIGUEIREDO; MACHADO; ABREU, 2010). Além 

disso, é necessária a elaboração de encontros entre os membros da equipe de saúde e o núcleo 

familiar, para a elucidação quanto ao importante papel desse na garantia do pleno 

desenvolvimento e crescimento saudável dos jovens alunos (VITÓRIA; SILVA; VRIES, 

2011). Outra relevante contribuição é o estabelecimento de parcerias com as comunidades 

religiosas, instituições governamentais e não governamentais e outras entidades sociais, para a 

elaboração de campanhas de prevenção, proteção e promoção da saúde, com vistas à 

emancipação e qualidade de vida dos adolescentes (BRASIL, 2002). 

A tentativa de elaboração de uma proposta de intervenção da saúde para o “mundo-

da-vida” escolar, quando percebida numa perspectiva do aluno adolescente, compreende as 

seguintes estratégias: 

 Promover ações de atenção primária; 

 Garantir assistência à saúde humanizada, com o aperfeiçoamento da prática do 

acolhimento, com o rigor da integralidade, da universalidade e da equidade do 

cuidado; 

 Estender os horários de atendimento, de forma a contemplar manhã, tarde e noite; 
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 Trabalhar de forma multidisciplinar (médico, dentista, psicólogo, enfermeiro) para 

o pleno desenvolvimento biopsicossocial do adolescente; 

 Ampliar a equipe de profissionais de saúde, a fim de otimizar o atendimento ao 

discente; 

 Prover os recursos e insumos (medicamentos) necessários para o restabelecimento 

do bem-estar físico do aluno; 

 Adotar práticas pedagógicas em saúde junto à comunidade escolar, de cunho 

informativo e reflexivo, em defesa de um comportamento seguro frente aos riscos 

e vulnerabilidades dessa fase; 

 Favorecer a prática de atividades físicas assegurando o bem-estar físico do aluno 

adolescente, ressaltando a contribuição do trabalho das concepções de corpo 

físico, social e psíquico para a emancipação do estudante; 

 Assegurar alimentação de qualidade de acordo com as normas e diretrizes do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar; 

 Priorizar o asseio e a limpeza das áreas de intenso fluxo coletivo, como a quadra 

do polo esportivo e os banheiros; 

 Promover a refrigeração adequada dos recintos de uso coletivo e permanente 

como a biblioteca, para o maior conforto dos seus usuários. 

A percepção do aluno adolescente sobre a saúde na escola está ligada aos transtornos 

vivenciados no ambiente educacional sem proposta de minimizá-los de maneira imediata. No 

entanto, a intervenção é percebida como um conjunto de ações que poderia contribuir de 

modo positivo para suas vidas. Dessa forma, os discursos tornaram-se verdadeiros, pois, 

segundo Merleau-Ponty, manifestam experiências veladas do cotidiano da saúde na escola, 

sem abertura para o diálogo como estratégia transformadora. 

Os alunos adolescentes se mostram atentos quanto aos cuidados com o corpo próprio. 

O cuidado de si manifesta-se na linguagem falada e escrita pela preocupação com a prática de 

atividades físicas, dietas saudáveis, higiene e asseio. 

O sentido da intersubjetividade do encontro é o veículo das relações e interrelações 

humanas em que a saúde é a via da intencionalidade de sujeitos encarnados no mundo vivido. 

O Instituto Federal Fluminense, o mundo da escola, foi a unidade escolhida dos alunos 

adolescentes para a realização dos encontros. A escolha não foi arbitrária, pois o recinto foi o 

cenário de relações sadias e perturbadoras que confirmam o espaço da saúde escolar em si e 

de construção de um novo modelo de saúde para a escola, resultante dos encontros. O ser 
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humano define-se pelo corpo inserido no mundo vivido, surgindo a unidade corpo-mundo. De 

acordo com a doutrina fenomenológica, a essência só é apreendida se unida à existência no 

mundo encarnado (MERLEAU-PONTY, 2011). 

Os sentidos e significados desvelados pelos adolescentes subsidiaram a proposta de 

intervenção para a instituição, elucidada pela elaboração de um banner. Trata-se de um 

retorno à comunidade escolar das formas de expressão e percepção fenomenológica da saúde 

pelo discente inserido no “mundo-da-vida” escolar. 
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6 APODERAMENTO: SENTIDOS E SIGNIFICADOS DOS DISCURSOS 

 

 

Ao longo desta caminhada interpretativa criada a partir da relação entre o 

pesquisador e os alunos adolescentes, foram elaboradas ideações que, no presente capítulo, 

introduzem um novo sentido, o da pesquisadora.  

Neste instante, tem lugar a subjetividade da autora. Esta é a oportunidade em que 

entranho nesta criação produzida pelos discentes adolescentes, possibilitando apropriar-me de 

seus discursos, meditar sobre seus sentidos e entender o outro e a mim mediante a obra 

redigida. Faz-se necessário salientar que o empoderamento aconteceu ao longo de todo o 

percurso da pesquisa. Durante a caminhada, calei-me e permiti a expressividade do outro, 

emergindo assim, novos sentidos peculiares, novos significados de viver e do outro. 

A cada discurso, uma nova revelação, muitas vezes caracterizada por situações 

conflituosas, angustiantes, de uma realidade à qual eu pertencia, descrevia episódios de 

indivíduos engajados na prática do cuidado do discente, de episódios embaraçosos quanto à 

estrutura escolar. Comecei a me preocupar com esses discursos, pois eles manifestavam 

vivências também partilhadas por mim. 

A partir dos discursos que revelavam a experiência do outro, comecei a perceber-me 

seduzida pelas histórias. Esse sentimento implicou num momento crítico em relação à 

pesquisa. Através da abordagem fenomenológica, a apropriação dos discursos começou a ser 

projetada, no momento que deixei a obra se manifestar para mim. Permiti-me encantar com os 

discursos. 

Esse momento de apreensão do fenômeno percebido e sua compreensão ocorreu pelo 

encadeamento entre aproximação e afastamento da obra em construção. Vivenciei sensação 

de alegria ao escrever e aflição frente ao fenômeno desvelado. A cada discurso, novos 

significados revelados. Deixei-me encantar, a cada discurso proferido. Cada discurso 

expressava algo, transmitindo experiências e vivências desse mundo percebido, e eu 

surpreendia-me ao ver uma nova obra a cada discurso. 

Ao findar essa fase de aproximação da obra, entendi que o aluno adolescente é, 

acima de tudo, um indivíduo persente no mundo. Um ser humano com desejos, aspirações, 

inseguranças, como qualquer outro indivíduo. Sentimental, comunicativo, capaz de 

compartilhar suas ideações e o fazer através dos depoimentos; é sexuado, querido, observa e é 

observado, pois articula-se; persegue seu espaço numa tentativa de auto-afirmação, manifesta-
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se como presença com seus costumes e hábitos; é histórico, inserido em um contexto 

sociocultural, possui um passado e um amanhã cheio de sonhos e desejos. 

Encontra-se encarnado no mundo como corpo sujeito de relações e significados. 

Portanto, ele sofre, sorri, e, principalmente aspira desbravar o mundo vivido, mudar, fazer-se 

dócil, sujeito de direitos e aspirações. Desse ponto de vista, o aluno adolescente se observa 

como ser em constante transformação e desenvolvimento que se corporifica na relação com o 

outro, com a sociedade. O discente identifica riscos e vulnerabilidades que podem atrapalhar 

seu processo de formação e emancipação à fase adulta. 

O adolescente busca explorar o mundo, no entanto encontra-se preso a estereótipos 

criados pelo grupo social. Relaciona-se com o outro, organiza-se em grupos sociais, como 

possibilidade de auto-afirmação. Sente-se vulnerável ao mundo vivido, pois mantem relações 

e interações com o outro, caracterizadas por enfrentamentos reproduzidos pela insegurança, 

imaturidade, fragilidade da idade. Por conseguinte, é cercado por descobertas, 

amadurecimento, ensinamentos. 

O universo da adolescência para o adolescente é um cenário de descobertas, ele se 

encontra ávido a explorá-lo, por seus sentidos e manifestá-lo por meio das diversas formas de 

linguagem. Segundo Merleau-Ponty (2011), só a percepção poderá desvelar limites, mesmo 

que transitórios, e ampliar o seu mundo de experiência. 

Sendo assim, o “mundo-da-vida” escolar é para o aluno adolescente sua segunda 

morada. Um mundo de socialização e descobertas, para ser explorado e vivido, buscar novos 

significados, por meio de seu corpo, sujeito de sentidos para reagir a todas as inspirações. Seja 

pelo espírito aventureiro seja pela busca por autonomia, o adolescente se entranha por inteiro 

nesse mundo a ser vivido. Segundo Merleau-Ponty (2011) é o meio onde o outro se 

corporifica diante de mim, onde as experiências se tornam possíveis de serem vividas. 

A saúde, neste estudo, é percebida pelo aluno adolescente como sendo o cuidado, a 

alimentação, a higienização dos recintos de uso coletivo, nas práticas de educação em saúde, 

na saúde mental, como partes do cenário escolar que se relacionam e se completam. 

Compreendo que o aluno adolescente ao perceber a saúde na escola, reflete como 

isso interfere no seu bem-estar, no seu cotidiano, na sua qualidade de vida, na sua formação. 

A saúde não se restringe somente ao cuidado, inclui também ações, a fim de assegurar o bem-

estar físico, mental e social. Cada aluno, pela sua subjetividade, desvela o significado da 

saúde de forma singular. 

Não obstante, revela-se a dificuldade do aluno adolescente se perceber como 

protagonista de sua própria saúde. Quando isso ocorre, manifesta-se de maneira tímida e 
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obscura. Fomenta-se que a saúde em si perpassa as ações do cuidado em si e modificações na 

estrutura física como um todo, mas depende da adoção de hábitos e comportamentos 

saudáveis vividos por cada sujeito. No instante em que o aluno se reconhece melhor, descobre 

suas deficiências e fragilidades, ele se transforma em autores de seu processo de saúde. 

A saúde desvela-se nos discursos, quando o aluno se mostra como sujeito encarnado 

no mundo, sujeito de sentidos que percebe. Dessa forma, a saúde na escola é desenhada a cada 

discurso através de relações imprecisas: sejam de descoberta e satisfação, sejam de angústia e 

desconforto. 

Percebe-se que os alunos não compartilham entre si informações sobre suas aflições 

e inquietações em relação ao mundo vivido. Os alunos adolescentes experienciam o “mundo-

da-vida” escolar como sujeitos de um cenário habitual, automático, com suas regras e 

disciplinas; o quotidiano escolar é sistematizado pelo cumprimento de atividades 

desenvolvidas nas salas de aula, no campo, e intervalos para refeições, sem espaço para a 

expressão, meditação e percepção do todo e de si. Eles, muitas vezes, depositam na saúde a 

oportunidade de reparar esses conflitos e sofrimentos, mediante o cuidado humanizado, a 

adoção de práticas pedagógicas em saúde, capacitando-os a viver em harmonia. 

Dessa forma, a pesquisa nos ajuda a entender como o aluno percebe a saúde no seu 

“mundo-da-vida” escolar. Os discursos desvelam variadas formas de fazer saúde em prol do 

bem-estar individual e coletivo, no entanto, encontram-se inapropriadas e insatisfatórias para 

a garantia da qualidade de vida do adolescente. Os alunos manifestam sofrimentos e aflições 

diversas, mas concorrem para o desejo de uma assistência humanizada, flexível, um 

acolhimento efetivo. Dessa forma, a prática do cuidado elucidada nos discursos pode ser 

compreendida como ação para: 

 Humanizar o acolhimento, com o rigor da integralidade, equidade e 

universalidade; o aluno adolescente desvela-se ao poder se apoiar no 

profissional da saúde, poder falar de seus sofrimentos e aflições e encontrar o 

alívio, a resolução de seus problemas imediatos; 

 Construir, por meio da adoção de práticas pedagógicas em saúde, um espaço 

para o diálogo, a produção de conhecimentos, a troca de informações, 

capacitando-os para o enfrentamento dos riscos e vulnerabilidades comuns a 

essa fase; 

 Contar com o apoio do serviço de psicologia que, através da relação e 

interrelação com o outro, busca o equilíbrio da saúde mental. 
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Dessa forma, reconhece-se a relevância do diálogo entre todos os sujeitos envolvidos 

no cuidado (discentes, profissionais da saúde), de maneira a manifestar seus sentimentos e 

exercer o cuidado bem-sucedido. 

 Logo, o aluno adolescente desvela que a saúde no seu “mundo-da-vida” escolar 

representa um conjunto de ações que dependem da ação coletiva, seja na relação estabelecida 

com os profissionais de saúde, seja pelas ações direcionadas à melhoria dos serviços 

prestados, quanto à alimentação, higiene, refrigeração, suporte de insumos (medicamentos), 

extensão da jornada de atendimento, ampliação da equipe de profissionais e a proximidade 

com psicologia, para suporte da saúde mental. Isso acontece, pois “nós somos um para o 

outro, colaboradores em uma reciprocidade perfeita, nossas perspectivas escorregam uma na 

outra, nós coexistimos através de um mesmo mundo” (MERLEAU-PONTY, 2006). Mundo 

que atende a todas as percepções, não somente dos alunos adolescentes, porém de todos os 

indivíduos. É nesse universo da percepção que ocorrem todas as experiências, significados, 

reflexões, e é nele que a vivência desses discentes se revela. 
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7 CONSIDERAÇÕES SOBRE A JORNADA: A FASCINAÇÃO DO ENCONTRO 

VIVIDO 

 

 

“É sendo sem restrições nem reservas aquilo que sou presentemente que 

tenho oportunidade de progredir, é vivendo meu tempo que posso 

compreender os outros tempos, é me entranhando no presente e no mundo, 
assumindo resolutivamente aquilo que sou por acaso, querendo aquilo que 

quero, fazendo aquilo que faço que posso ir além.” (MERLEAU-PONTY, 

2011, p.611) 

 

Esta pesquisa buscou entender como é a percepção do aluno adolescente em relação 

à saúde na escola à luz da fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty. Desvela-se aqui a 

magnificência da obra do filósofo que nos convida ao longo do estudo a compreender o 

mundo das experiências humanas, sob a ôntica da subjetividade do outro e do próprio sujeito 

que percebe. 

Desse ponto de vista, ressalta-se a fenomenologia como método filosófico que nos 

leva a compreender as experiências vivificadas dos sujeitos em relação a um determinado 

fenômeno. Assim, ocorreu o desvelamento das vivências que revelaram a historicidade do 

outro, mas, concomitantemente, convidaram-me a recordar minha própria trajetória. Através 

da fenomenologia de Merleau-Ponty, busquei compreender como é a percepção do aluno 

adolescente em relação à saúde desenvolvida na escola, segundo suas experiências vividas e 

sua percepção desenhadas a partir da relação entre o corpo e o mundo vivido. 

A fenomenologia nos convida a mergulhar no mundo das relações intersubjetivas, 

aproximando pessoas na tentativa de que a entrevista dê sentidos e significados que falam do 

outro e do próprio pesquisador. O encontro fenomenológico e suas relações e interrelações 

surgidas permitiram o desvelamento do outro oculto. Nesta experiência, apresentei-me como 

corpo próprio, como manifestação dessa inovadora realidade, fato que permitiu um 

significado encarnado de crescimento de ambos. A entrevista, momento de trocas 

intersubjetivas, teve como expressão o corpo como eixo de relações entre os sujeitos e como 

via de expressão de sentidos. 

No encontro e através dos manuscritos os alunos adolescentes descreveram 

perspectivas pessoais da ação e da intencionalidade da saúde no cenário escolar, descreveram 

algo partilhado por todos que experienciam, cada um com sua particularidade, porém, 

considerando como obra única, contemplam os questionamentos ressaltados no fenômeno 

evocado. 
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Vivenciei uma variedade de experiências, a cada encontro e ao ler os manuscritos, 

consternadoras de serem percebidas. Apesar de pesquisadora, busquei ser, desde o início, ser 

humano que participa do mundo do outro. Ao afastar-me do outro e desviar-me para a obra 

escrita, foi possível observar o desvelamento dos sentidos e significações ocultos das 

percepções dos alunos sobre a saúde no “mundo-da-vida” escolar.  

O fenômeno revelou uma variada particularidade, com ênfase para as relações e 

interrelações com o outro como cerne para a compreensão. Manifesta que a saúde ocorre no 

encontro e no desencontro com os outros. Mostra que a saúde dos alunos adolescentes é 

dependente da relação do outro, com o incremento do corpo como veículo das relações entre 

sujeitos, tendo como base a intersubjetividade. Estes se manifestam como corpo próprio, 

porém nas entrelinhas revelam seu mundo próprio. 

Dessa forma, ressalto a importância do regresso das ideias levantadas nesta pesquisa 

para os alunos participantes, para que possam refletir, pois trata-se de uma construção da 

pesquisadora e de cada um deles. Esse retorno dos achados aos alunos adolescentes 

correlaciona com os pensamentos de Merleau-Ponty, sobre o poder de transformação da 

percepção do fenômeno, onde os sujeitos se revelam, tendo como eixo a subjetividade, e 

criam ideações. 

Manifesta-se o poder transformador do fenômeno percebido, na medida em que os 

alunos adolescentes se relacionam, seja de forma prazerosa, seja de forma angustiante, com o 

fenômeno revelado. Ao mergulhar no mundo da saúde na escola, pude reparar pessoas 

carentes de trocas intersubjetivas e desejosas por relações harmoniosas. Assim, desvela-se que 

os discentes compreendem o papel da saúde no “mundo-da-vida” escolar, na garantia do bem-

estar. Além disso, percebe-se que o Instituto Federal Fluminense compreende um local 

oportuno para a prática das ações de prevenção, proteção e promoção à saúde da comunidade 

escolar. 

Os achados do estudo fomentam discussões sobre a qualificação dos profissionais de 

saúde no trato com o aluno adolescente. Faz-se necessário empreender programas de 

capacitação com a equipe da saúde, com o incremento das discussões das angústias e 

sentimentos da prática diária, a valorização do diálogo, a adoção de práticas pedagógicas em 

saúde, com vistas a enriquecer a assistência prestada. A saúde no ambiente escolar foi 

reconhecida como espaço promissor capaz de gerar alívio ou agravar a angústia de seus 

usuários, talvez pela falta de uma organização adequada na prática do cuidar. 

O cenário escolhido, Instituto Federal Fluminense, foi mencionado pelo aluno 

adolescente como local onde passa a maior parte de seu dia, onde vive momentos tristes e 
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alegres. Revelam-se as circunstâncias da estrutura física escolar como evento que pode 

comprometer a manutenção das condições da saúde coletiva. Visto que a escola é um espaço 

oportuno para a produção de conhecimentos, troca de informações, aprendizado mútuo, 

somos convidados a refletir esse espaço como o somatório de fatores que estimulam e/ou 

desestimulam a prática do cuidado do outro. 

Concomitantemente, os alunos sentem-se levados pela prática diária, o regime 

vigente, passivos ao que é oferecido, apesar de reconhecerem a falta de diálogo sobre as 

angústias e dificuldades encontradas no seu universo escolar. Dessa forma, ressalta-se a 

importância de melhorias desse universo escolar, como: higiene, alimentação, refrigeração 

dos recintos coletivos, adoção de práticas pedagógicas em saúde, ação articulada com a saúde 

mental, prática do cuidado humanizado com o outro. 

Os alunos adolescentes estão inseridos no cenário escolar e estão permeados pela 

rotina da sala de aula, e atividades escolares, como legado do sistema tradicional, 

concomitantemente; os fatores subjetivos são dominados pelos fatores objetivos da rotina 

educacional. Ao mesmo tempo, cada discente traz consigo uma história de vida, um contexto 

sociocultural singular, em que seus valores subjetivos e sentimentais não são adequadamente 

reconhecidos. Essa dificuldade dos discentes, de serem reconhecidos como alunos e seres 

humanos inseridos em um contexto sociocultural próprio, não é uma realidade exclusiva do 

Instituto Federal Fluminense, mas demonstra o modelo de ensino tradicional onde o professor 

é o detentor do conhecimento e o aluno um mero receptor de informações, na ausência das 

trocas subjetivas. Essa relação se perfaz nas demais dependências escolares com o destaque 

para a saúde escolar. Manifesta-se um distanciamento entre os profissionais da saúde e os 

discentes, em que o contexto sociocultural não é valorizado de forma adequada, 

caracterizando uma prática superficial e, muitas vezes, não resolutiva. 

Compreendi, com Merleau-Ponty, que nós, profissionais da saúde, necessitamos 

reaprender a olhar o mundo onde estamos inseridos, de maneira a considerar o discente com 

seus valores e seu contexto sociocultural, a fim de otimizar a prática do cuidado. Aprendi que 

a fenomenologia pode nos ajudar como profissionais da saúde inseridos no meio escolar a 

repensar nossa prática do cuidado, as relações entre discentes e profissionais da saúde, de 

maneira a valorizar os discentes com seus valores e sentimentos como sujeitos encarnados no 

mundo. 

Esta pesquisa nos permite refletir sobre a saúde desenvolvida para a adolescência, no 

sentido de reconhecer o adolescente como ser humano em período de formação e crescimento, 

sujeito de direitos, necessidades e valores que precisam ser reconhecidos na prática do 
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cuidado, para garantir seu desenvolvimento saudável. Esse sujeito de relações e interrelações 

com o outro, é um sujeito que medita, sente, e faz-se presente no mundo encarnado da saúde 

na educação, de maneira acentuada, atribulada e alegre. Mundo que carece de um espaço para 

falar e escutar o outro, o que permite criar um local de relação com o outro, humanizando a 

prática do cuidado com o outro. 

Esta pesquisa não teve a intenção de consumir todo o assunto em relação à prática da 

saúde no “mundo-da-vida” escolar, uma vez que o mesmo se mostrou extenso e profundo. 

Manifesta-se um adequado momento para que novos estudos possam ser elaborados, 

ampliando o arsenal de investigação não somente pela utilização de outros referenciais, mas 

estendendo-o aos demais discentes, docentes e técnicos-administrativos. É imperioso 

continuar ouvindo o que os discentes têm a nos informar sobre a prática da saúde na escola, 

ou mesmo outras questões do viver. No entanto, compreendo que os sentidos e significados 

atribuídos pelos alunos adolescentes em relação à saúde na escola são momentâneos; ainda 

assim, eles somam dados importantes na reflexão do que pode ser implementado a fim de 

otimizar a prática da saúde no “mundo-da-vida” escolar, revelados por eles. 

Este estudo cria o espaço para a construção de pesquisas interdisciplinares e 

transdisciplinares, associando conhecimento com outros profissionais não só da área da saúde, 

como sociólogos, filósofos, educadores. Estas novas pesquisas manifestariam novos sentidos 

e significados a partir da análise dos fenômenos percebidos pelos discentes. Além do mais, 

poderia gerar ações conforme o contexto sociocultural em que estão inseridos.  

Desse ponto de vista, o estudo fenomenológico pode ser uma das vias para se lançar 

no “mundo-da-vida” escolar dos alunos adolescentes, deixando que manifestem o significado 

que a vivência tem para eles, cujas essências permitem o acesso a novas perspectivas para 

diversas formas de cuidar, perceber, educar, viver e fazer, correlacionados entre o eu e o outro 

arrolados no ato do cuidado. 

Logo, este estudo propõe criar espaço para o debate, perseguindo propostas e 

opiniões para a idealização de um ambiente do cuidado mais humanizado e adequado às 

demandas do aluno adolescente. Além disso, fomentar discussões sobre as condições de 

higienização, refrigeração e alimentação junto às respectivas coordenações e à direção do 

Instituto Federal Fluminense, a fim de assegurar a construção de um ambiente saudável. Além 

disto, torna-se imperiosa a ampliação da equipe de profissionais do espaço saúde, a fim de 

otimizar a prática do cuidado e ampliar os horários de atendimento ao público escolar. Torna-

se necessário articular encontros com os discentes adolescentes a fim de perceber a 
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experiência verdadeira, anseios e demandas como orientadoras da prática da saúde na escola, 

valorizando o contexto sociocultural no qual estão inseridos, com o rigor da cidadania. 

Ressalta-se que a grande contribuição da saúde no meio escolar reside na 

possibilidade de ação integrada e articulada, de cunho crítico reflexivo, capacitando os 

adolescentes para o enfrentamento dos riscos e vulnerabilidades próprios dessa fase. 

Assim sendo, tem-se a responsabilidade ética de transmitir os achados da pesquisa 

aos discentes participantes do estudo e aos demais, à direção da escola, e aos profissionais da 

saúde que vivenciam a prática do cuidado na escola, através da elaboração de um banner, 

retratando a percepção fenomenológica do aluno adolescente sobre a saúde no seu “mundo-

da-vida” escolar. Além disso, torna-se imperioso o retorno destes achados para os 

pesquisadores do assunto e para a academia responsáveis pela graduação e pós-graduação dos 

profissionais da saúde, a fim de aperfeiçoar a prática do cuidado com o adolescente. 
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APÊNDICE B - Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) para o voluntário maior 

de 18 anos  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO 

NA SAÚDE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do estudo: “PERCEPÇÕES DO ALUNO ADOLESCENTE SOBRE A SAÚDE: 

UMA PERSPECTIVA MERLEAUPONTIANA” 

Pesquisadora Responsável: * Prof.ª  Dra Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva 

Pesquisadora autora: ** Médica Mestranda Ligia Cordeiro Matos Faial 

Instituição/Departamento: Programa de Pós-graduação Mestrado Profissional em Ensino na 

Saúde/EEAFC/UFF  

Local da aplicação do estudo: Instituto Federal Fluminense (IFF) campus Bom Jesus do 

Itabapoana-RJ 

Telefone para contato: * (21) 99919-0569           E-mail: roserosauff@gmail.com 

  ** (22)99864-4107         E-mail: licordeiromatos@yahoo.com.br 

 

ESCLARECIMENTO 

Prezado(a) Senhor(a), 

 Você esta sendo convidado (a) a participar da pesquisa denominada: “Percepções do 

aluno adolescente sobre a saúde: uma perspectiva Merleaupontiana”, de responsabilidade da 

pesquisadora Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva e pesquisadora autora Ligia Cordeiro 

Matos Faial. 

Neste documento, chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, serão 

fornecidas as informações sobre a pesquisa, e explicado o que acontecerá se o Sr(a) quiser 

participar. Serão explicados os riscos ou desconfortos que podem ocorrer e o que esperamos 

aprender com a pesquisa. Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido tem esse nome 

porque o Sr(a) deverá tomar uma decisão voluntária de participar da pesquisa, após ter lido e 

compreendido tudo o que está escrito. Antes de concordar em participar deste estudo, é 

importante que o Sr(a) leia e compreenda este documento. Caso concorde em participar, Sr(a) 

receberá uma cópia deste documento, com o nome, assinatura e contatos dos pesquisadores 

responsáveis. 

A adolescência, fase de transição entre a infância e a idade adulta, é marcada por 

transformações físicas, psicológicas e sociais, que impulsionam mudanças no 
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desenvolvimento do indivíduo, e sua forma de se relacionar consigo e com o meio. 

Simultaneamente a todo esse processo, o adolescente tende a assumir comportamentos e 

hábitos que prejudicam sua saúde, tais como: o consumo de álcool e drogas, a violência, as 

práticas sexuais precoces e desprotegidas, gravidez indesejada, podendo ocorrer os riscos das 

doenças sexualmente transmissíveis, dentre outros. No entanto, a saúde para o adolescente 

não é tarefa das mais simples, na medida em que não se reduz meramente às ações 

assistencialistas com foco na doença.  

É possível que através da experiência de escuta do adolescente sobre a dinâmica do 

cuidado seja possível oferecer subsídios para a elaboração de ações de saúde com foco na 

prevenção, proteção e promoção de uma juventude saudável e para qualificação dos 

profissionais no trato com este público alvo. O objetivo do estudo é compreender a percepção 

do aluno sobre o serviço saúde desenvolvido na escola, e construir, tomando como base a fala 

do aluno, uma proposta de intervenção com foco na proteção, prevenção e promoção à saúde 

do adolescente. 

 

PROCEDIMENTO 

O estudo será realizado no Instituto Federal Fluminense (IFF) - campus Bom Jesus 

do Itabapoana/RJ sob a condução da pesquisadora autora Ligia Cordeiro Matos Faial, e a 

supervisão da Profa. Dra. Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva, orientadora desta pesquisa. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em participar de uma entrevista 

(conversa) individual, gravada em gravador digital em que a pesquisadora fará uma pergunta. 

Caso você não desejar, sua vontade será respeitada. A entrevista será realizada na sala do 

serviço médico do Espaço Saúde do Instituto Federal Fluminense ou em algum local da sua 

escolha. O dia e horário para realização da entrevista serão marcados com você conforme a 

sua disponibilidade, sem prejuízo de suas atividades escolares. O tempo de duração da 

entrevista será conforme você desejar. O que você falar será digitado (transcrito) e será 

guardado por 3 anos, por determinação ética da pesquisa sob a responsabilidade da Profa. 

Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva (orientadora desta pesquisa) em seu armário exclusivo 

para pesquisa, chaveado que está em uma sala no Departamento de Enfermagem Médico-

Cirúrgica (MEM) da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade 

Federal de Fluminense (EEAAC/UFF). Após esse período, os dados (transcrições) serão 

destruídos. Somente as pesquisadoras envolvidas nesta pesquisa terão acesso à gravação a 

qual será destruída logo após a sua digitação (transcrição). O Sr(a) não terá nenhum custo ou 

qualquer compensação financeira. 
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 Para Sr(a), os benefícios relacionados a sua participação no estudo estarão 

diretamente relacionados à melhoria da qualidade da saúde dos adolescentes beneficiando-se 

das ações de intervenção resultantes da pesquisa. Bem como indiretos, ao contribuir para a 

construção de conhecimento em saúde na adolescência, e para novas pesquisas a serem 

desenvolvidas sobre essa temática.  

Comunico que não se preveem riscos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, 

social, cultural ou espiritual em qualquer fase da pesquisa. No entanto, Sr(a) poderá sentir 

cansaço e desconforto pelo tempo que envolve a conversa e por ter de relembrar algumas 

vivências que possam ter causado sofrimento. Caso isso venha a acontecer, poderei concluir a 

entrevista e o Sr(a) poderá contar com o apoio da psicóloga do serviço, que estará à 

disposição para atendê-lo(a), caso necessário, como previamente acordado. 

Ao final desta pesquisa, os resultados serão divulgados e publicados na forma de 

dissertação, artigos científicos, exposição em congressos e seminários na área médica e da 

enfermagem, sempre com sigilo sobre a identificação dos participantes. Sendo assim, as 

informações fornecidas por você terão sua privacidade garantida pelas pesquisadoras. Você 

não será identificado em nenhum momento. A sua identificação será através da letra A 

(A1, A2, A3, A4...) inicial da palavra Adolescente seguida de um número que não 

corresponderá à sequência de sua participação na pesquisa. Estes resultados estarão 

disponíveis também aos alunos participantes, sempre que requisitados à pesquisadora.  

O Sr(a) não é obrigado(a) a participar do estudo e, caso decida participar, será 

pedido que o Sr(a) assine este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Por favor, caso o 

Sr(a) não entenda alguma palavra ou informação, peça uma melhor explicação a pesquisadora 

autora do estudo. Não é necessária a sua participação deste estudo para o acesso às atividades 

de ensino e aos serviços prestados pela instituição educacional. Mesmo que não participe, 

continuará seu processo de formação educacional nesta instituição como de costume. 

Em qualquer etapa do estudo, o Sr (a) poderá ter acesso à pesquisadora responsável 

e/ou pesquisadora autora, que podem ser encontradas na Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa - Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica (MEM) – Rua Doutor 

Celestino, nº 74, 3º andar, Centro, CEP: 24.020-091, Niterói-RJ, Telefone: (21) 2629-9491. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da Universidade Federal Fluminense (CEP/UFF) – 

Rua Marquês do Paraná, 303 - Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense/ 

Hospital Universitário (FM/UFF/HU) – 4º andar, Centro, CEP: 24 030-210, Niterói-RJ. 

Telefone: (21) 2629-9189, ou através do e-mail: etica@vm.uff.br. 

mailto:etica@vm.uff.br
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CONSENTIMENTO 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito do estudo acima citado.  

Eu discuti com a pesquisadora autora Ligia Cordeiro Matos Faial sobre a minha 

decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 

estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimento permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesa e que tenho garantia de acesso às atividades de ensino e aos 

serviços prestados pela instituição educacional e suas dependências. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, sem penalidades ou prejuízos e sem a perda do acesso à instituição de ensino e suas 

dependências ou de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. Além disso, estou ciente de 

que eu e a pesquisador autora por essa pesquisa deveremos rubricar todas as folhas desse 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE e na última folha, além de assiná-la 

também.  

Eu, ____________________________________________, estou ciente e de acordo com o 

que foi anteriormente exposto e concordo em participar, como voluntário, assinando este 

consentimento em duas vias, ficando de posse de uma delas. 

 

Bom Jesus do Itabapoana, _____ de ________________de _________. 

 

Voluntário(a):                                              Pesquisadora autora: 

 

Ass.: ______________________________  Ass.: ______________________________ 

Obs.: Este documento possui duas vias, uma que pertence à pesquisadora e outra para a 

pessoa que deu as informações. 
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APÊNDICE C- Termo de assentimento 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL EM 

ENSINO NA SAÚDE 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

Título do estudo: “PERCEPÇÕES DO ALUNO ADOLESCENTE SOBRE A SAÚDE: 

UMA PERSPECTIVA MERLEAUPONTIANA” 

Pesquisadora Responsável: * Prof.ª  Dra Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva 

Pesquisadora autora: ** Médica Mestranda Ligia Cordeiro Matos Faial 

Instituição/Departamento: Programa de Pós-graduação Mestrado Profissional em Ensino na 

Saúde/EEAFC/UFF  

Local da aplicação do estudo: Instituto Federal Fluminense (IFF) campus Bom Jesus do 

Itabapoana-RJ 

Telefone para contato: * (21) 99919-0569           E-mail: roserosauff@gmail.com 

  ** (22)99864-4107         E-mail: licordeiromatos@yahoo.com.br 

 

ESCLARECIMENTO 

Meu nome é Ligia Cordeiro Matos Faial e estou desenvolvendo uma pesquisa 

denominada: “Percepções do aluno adolescente sobre a saúde: uma perspectiva 

Merleaupontiana”, orientada pela Prof.ª Dr.ª Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva. Este 

estudo é parte do Curso de Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Ensino 

na Saúde da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal 

Fluminense. A pesquisa apresenta como objetivo compreender a percepção do aluno sobre o 

serviço saúde desenvolvido na escola, e construir, tomando como base a fala do aluno, uma 

proposta de intervenção com foco na proteção, prevenção e promoção à saúde do adolescente. 

 

PROCEDIMENTO 

O estudo será realizado no Instituto Federal Fluminense (IFF) – campus Bom Jesus 

do Itabapoana, sob a condução da pesquisadora autora Ligia Cordeiro Matos Faial, e a 

supervisão da Profa. Dra. Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva, orientadora desta pesquisa. 

Por isso, solicito sua colaboração participando desta pesquisa que se consistirá em participar 

de uma entrevista (conversa) individual, gravada. O dia e horário para realização desta 

entrevista serão marcados com você conforme a sua disponibilidade, sem prejuízo de suas 

atividades escolares. O tempo de duração da entrevista será conforme você desejar. A 
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entrevista será realizada na sala do serviço médico do Espaço Saúde do Instituto Federal 

Fluminense ou em algum local da sua escolha. O que você falar será digitado (transcrito) pela 

pesquisadora de maneira a resguardar o sigilo dos dados, com a finalidade de complementar 

o procedimento da pesquisa. Posteriormente, essas informações serão organizadas, analisadas, 

divulgadas e publicadas na forma de dissertação e/ou artigo científico, sendo a sua identidade 

preservada em todas as etapas. Você não terá nenhum custo ou qualquer compensação 

financeira. 

Você, em princípio, não sofrerá riscos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, 

social, cultural ou espiritual em qualquer fase da pesquisa. No entanto, você poderá sentir 

cansaço e desconforto pelo tempo que envolve a conversa e por ter de relembrar algumas 

vivências que possam ter lhe causado sofrimento. Caso isso venha a acontecer, poderei 

concluir a entrevista e você poderá contar com o apoio da psicóloga do serviço, que estará à 

disposição para atendê-lo(a), caso necessário, como previamente acordado. 

Espera-se, com esta pesquisa, obterem-se benefícios diretamente relacionados à 

melhoria da qualidade da saúde dos adolescentes beneficiando-se das ações de intervenção 

resultantes da pesquisa. Bem como indiretos, ao contribuir para a construção de conhecimento 

em saúde na adolescência, e para novas pesquisas a serem desenvolvidas sobre essa temática.  

Informo ainda à garantia que terá de receber respostas a qualquer esclarecimento 

acerca dos procedimentos e outros assuntos relacionados à pesquisa, como também a 

liberdade em qualquer momento de desistir de sua participação sem qualquer prejuízo de suas 

atividades escolares.  

Se tiver alguma dúvida ou necessidade de mais informações em relação à pesquisa 

ou não quiser mais fazer parte dela, você poderá entrar em contato com as pesquisadoras na 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – Departamento de Enfermagem Médico-

Cirúrgica (MEM) – Rua Doutor Celestino, nº 74, 3º andar, Centro, CEP: 24.020-091 Niterói-

RJ, Telefone: (21) 2629-9491. Se você estiver de acordo em participar dela, lhe serão 

garantidas todas as informações requisitadas, bem como assegurado o sigilo de seus dados 

pessoais na dissertação.  

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da Universidade Federal Fluminense 

(CEP/UFF) – Rua Marquês do Paraná, 303 – Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense/ Hospital Universitário (FM/UFF/HU) – 4º andar, Centro, CEP: 24.030-210, 

Niterói-RJ. Telefone: (21) 2629-9189, ou através do e-mail: etica@vm.uff.br. 

mailto:etica@vm.uff.br
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CONSENTIMENTO: 

 

Eu, ____________________________________________, fui esclarecido (a) sobre 

a pesquisa acima e concordo em colaborar voluntariamente. Ciente de que eu e a pesquisadora 

autora por essa pesquisa deveremos rubricar todas as folhas desse Termo de Assentimento e 

na última folha também em duas vias, ficando de posse de uma delas. 

 

Bom Jesus do Itabapoana, _____ de ________________de _________. 

 

Voluntário(a):                                              Pesquisadora autora: 

 

Ass.: ______________________________  Ass.: ______________________________ 

 

Obs.: Este documento possui duas vias, uma que pertence à pesquisadora e outra para a 

pessoa que deu as informações.  
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APÊNDICE D- Termo de consentimento livre e esclarecido para os pais e/ou responsável 

legal 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO 

NA SAÚDE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do estudo: “PERCEPÇÕES DO ALUNO ADOLESCENTE SOBRE A SAÚDE: 

UMA PERSPECTIVA MERLEAUPONTIANA” 

Pesquisadora Responsável: * Prof.ª  Dra Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva 

Pesquisadora autora: ** Médica Mestranda Ligia Cordeiro Matos Faial 

Instituição/Departamento: Programa de Pós-graduação Mestrado Profissional em Ensino na 

Saúde/EEAFC/UFF  

Local da aplicação do estudo: Instituto Federal Fluminense (IFF) campus Bom Jesus do 

Itabapoana-RJ 

Telefone para contato: * (21) 99919-0569           E-mail: roserosauff@gmail.com 

  ** (22)99864-4107         E-mail: licordeiromatos@yahoo.com.br 

 

ESCLARECIMENTO 

Prezado (a) Senhor(a) Responsável, 

O menor __________________________________________ está sendo convidado 

(a) a participar da pesquisa denominada: “Percepções do aluno adolescente sobre a saúde: 

uma perspectiva Merleaupontiana”, de responsabilidade da pesquisadora Rose Mary Costa 

Rosa Andrade Silva e pesquisadora autora Ligia Cordeiro Matos Faial. 

Neste documento, chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, serão 

fornecidas as informações sobre a pesquisa, e explicado o que acontecerá se o Sr (a) autorizá-

lo (a) a participar. Serão explicados os riscos ou desconfortos que podem ocorrer e o que 

esperamos aprender com a pesquisa. Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido tem 

esse nome porque o Sr(a) deverá tomar uma decisão voluntária de autorizá-lo(a) a participar 

da pesquisa, após ter lido e compreendido tudo o que está escrito. Antes de concordar em 

autorizá-lo (a) a participar deste estudo, é importante que o Sr(a) leia e compreenda este 

documento. Caso concorde em autorizar a participação do menor, o Sr (a) receberá uma cópia 

deste documento, com o nome, assinatura e contatos dos pesquisadores responsáveis. 

A adolescência, fase de transição entre a infância e a idade adulta, é marcada por 

transformações físicas, psicológicas e sociais, que impulsionam mudanças no 
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desenvolvimento do indivíduo, e sua forma de se relacionar consigo e com o meio. 

Simultaneamente a todo esse processo, o adolescente tende a assumir comportamentos e 

hábitos que prejudicam sua saúde, tais como: o consumo de álcool e drogas, a violência, as 

práticas sexuais precoces e desprotegidas, gravidez indesejada, podendo ocorrer riscos das 

doenças sexualmente transmissíveis, dentre outros. No entanto, a saúde para o adolescente 

não é tarefa das mais simples, na medida em que não se reduz meramente às ações 

assistencialistas com foco na doença.  

É possível que através da experiência de escuta do adolescente sobre a dinâmica do 

cuidado seja possível oferecer subsídios para a elaboração de ações de saúde com foco na 

prevenção, proteção e promoção de uma juventude saudável e para qualificação dos 

profissionais no trato com este público alvo. O objetivo do estudo é compreender a percepção 

do aluno sobre o serviço saúde desenvolvido na escola, e construir, tomando como base a fala 

do aluno, uma proposta de intervenção com foco na proteção, prevenção e promoção à saúde 

do adolescente. 

 

PROCEDIMENTO 

O estudo será realizado no Instituto Federal Fluminense (IFF) - campus Bom Jesus 

do Itabapoana/RJ sob a condução da pesquisadora autora Ligia Cordeiro Matos Faial, e a 

supervisão da Profa. Dra. Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva, orientadora desta pesquisa. 

A participação do menor nesta pesquisa consistirá em participar de uma entrevista 

(conversa) individual, gravada em gravador digital em que a pesquisadora fará uma pergunta. 

Caso você não o (a) autorize, sua vontade será respeitada. A entrevista será realizada na sala 

do serviço médico do Espaço Saúde do Instituto Federal Fluminense ou em algum local da 

sua escolha. O dia e horário para realização da entrevista serão marcados com o aluno (a) 

conforme a sua disponibilidade, sem prejuízo de suas atividades escolares. O tempo de 

duração da entrevista será conforme o estudante desejar. O que o aluno (a) falar será digitado 

(transcrito) e guardado por 3 anos, por determinação ética da pesquisa sob a responsabilidade 

da Profa. Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva (orientadora desta pesquisa) em seu armário 

exclusivo para pesquisa, chaveado que está em uma sala no Departamento de Enfermagem 

Médico-Cirúrgica (MEM) da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da 

Universidade Federal de Fluminense (EEAAC/UFF). Após esse período, os dados 

(transcrições) serão destruídos. Somente as pesquisadoras envolvidas nesta pesquisa terão 

acesso à gravação a qual será destruída logo após a sua digitação (transcrição). O(A) menor 

não terá nenhum custo ou qualquer compensação financeira. 
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Para o estudante, os benefícios relacionados à sua participação no estudo estarão 

diretamente relacionados à melhoria da qualidade da saúde dos adolescentes beneficiando-se 

das ações de intervenção resultantes da pesquisa. Bem como indiretos, ao contribuir para a 

construção de conhecimento em saúde na adolescência, e para novas pesquisas a serem 

desenvolvidas sobre essa temática.  

Comunico que não se preveem riscos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, 

social, cultural ou espiritual em qualquer fase da pesquisa. No entanto, o(a) menor poderá 

sentir cansaço e desconforto pelo tempo que envolve a conversa e por ter de relembrar 

algumas vivências que possam ter lhe causado sofrimento. Caso isso venha a acontecer, 

poderei concluir a entrevista e o(a) menor poderá contar com o apoio da psicóloga do serviço, 

que estará à disposição para atendê-lo(a), caso necessário, como previamente acordado. 

Ao final desta pesquisa, os resultados serão divulgados e publicados na forma de 

dissertação, artigos científicos, exposição em congressos e seminários na área médica e da 

enfermagem, sempre com sigilo sobre a identificação dos participantes. Sendo assim, as 

informações fornecidas pelo (a) menor terão sua privacidade garantida pelas pesquisadoras. O 

estudante não será identificado em nenhum momento. A identificação será através da letra 

A (A1, A2, A3, A4...) inicial da palavra Adolescente seguida de um número que não 

corresponderá à sequência da participação na pesquisa. Estes resultados estarão disponíveis 

também aos alunos participantes, sempre que requisitados à pesquisadora.  

O Sr(a) não é obrigado(a) a autorizar o(a) menor a participar do estudo e, caso 

decida autorizá-lo(a), será pedido que o Sr(a) assine este Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Por favor, caso o Sr(a) não entenda alguma palavra ou informação, peça uma 

melhor explicação a pesquisadora autora do estudo. Não é necessária a participação do(a) 

menor neste estudo para o acesso às atividades de ensino e aos serviços prestados pela 

instituição educacional. Mesmo que o(a) menor não participe, continuará seu processo de 

formação educacional nesta instituição como de costume. 

Em qualquer etapa do estudo, o Sr(a) poderá ter acesso a pesquisadora responsável 

e/ou pesquisadora autora, que podem ser encontradas na Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa - Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica (MEM) – Rua Doutor 

Celestino, nº 74, 3º andar, Centro, CEP: 24.020-091, Niterói-RJ, Telefone: (21) 2629-9491. 

Caso tenha alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, favor entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da Universidade Federal Fluminense (CEP/UFF) 

– Rua Marquês do Paraná, 303 - Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense/ 
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Hospital Universitário (FM/UFF/HU) – 4º andar, Centro, CEP: 24 030-210, Niterói-RJ. 

Telefone: (21) 2629-9189, ou através do e-mail: etica@vm.uff.br. 

 

CONSENTIMENTO 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito do estudo acima citado.  

Eu, na qualidade de responsável legal, discuti com a pesquisadora autora Ligia 

Cordeiro Matos Faial sobre a minha decisão em autorizar a participação do menor 

________________________________________ nesse estudo. Ficaram claros para mim 

quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e 

riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimento permanentes. Ficou claro 

também que a participação dele(a) é isenta de despesa e que terá garantia de acesso às 

atividades de ensino e aos serviços prestados pela instituição educacional e suas 

dependências. Concordo voluntariamente em autorizá-lo (a) a participar deste estudo e 

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem penalidades ou prejuízos e sem 

a perda do acesso à instituição de ensino e suas dependências ou de qualquer benefício que 

o(a) menor possa ter adquirido. Além disso, estou ciente de que eu, representante legal, o(a) 

menor e a pesquisador autora por essa pesquisa deveremos rubricar todas as folhas desse 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE e na última folha, além de assiná-la 

também.  

Eu, ____________________________________________, na qualidade de responsável 

legal, estou ciente e de acordo com o que foi anteriormente exposto e concordo em autorizar a 

participação do(a) menor,____________________________________, como voluntário(a), 

assinando este consentimento em duas vias, ficando de posse de uma delas. 

Bom Jesus do Itabapoana, _____ de ________________de _________. 

 

Voluntário(a):                                              Representante legal (para menores de 18 anos) 

 

Ass.: ______________________________  Ass.: ______________________________ 

Responsável em obter o consentimento: Nome: Ligia Cordeiro Matos Faial  

 

                                                                  Ass.: ______________________________ 

Obs: Este documento possui duas vias, uma que pertence à pesquisadora e outra para a pessoa 

que deu as informações. 

mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICE E – Roteiro para entrevista fenomenológica 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO 

NA SAÚDE 

 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Nome: 

Idade:  

Turma: 

Estado civil: 

Entrevista nº: 

Data: 

 

2 QUESTÃO ORIENTADORA DA ENTREVISTA: 

- Conte para mim qual a sua percepção em relação à saúde na escola. 
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APÊNDICE F - Urnas de sugestão 

 

U1: Espaço Saúde 

 
 

U2: Biblioteca 

 
 

U3: Pátio Escolar (Xerox) 
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APÊNDICE G - Termo de confidencialidade 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO 

NA SAÚDE 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

Título do projeto: 

Percepções do aluno adolescente sobre a saúde: uma perspectiva Merleaupontiana 

Pesquisador Responsável: 

*Profa  Dra Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva 

Pesquisadora Mestranda: 

**Ligia Cordeiro Matos Faial 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: 

Universidade Federal Fluminense 

Local da coleta de dados 

IF Fluminense Campus Bom Jesus do Itabapoana – espaço saúde 

 

Telefone para contato: * (21) 99919-0569           E-mail: roserosauff@gmail.com 

  ** (22)99864-4107         E-mail: licordeiromatos@yahoo.com.br 

 

As pesquisadoras do presente projeto comprometem-se a preservar a privacidade dos 

sujeitos, cujos dados serão coletados por meio de entrevistas gravadas na sala do serviço 

médico do espaço saúde do Instituto Federal Fluminense – campus Bom Jesus do Itabapoana, 

previamente reservada, ou em algum local da sua escolha. As gravações das entrevistas serão 

destruídas logo após as suas transcrições (digitadas). Concordam, igualmente, que as 

informações serão utilizadas, única e exclusivamente, para a execução do presente projeto e 

para os desdobramentos da pesquisa. As informações somente poderão ser divulgadas de 

forma anônima. Salientamos que as informações transcritas serão mantidas por um período de 

3 anos, sob a responsabilidade da Profa. Dra. Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva, em seu 

armário exclusivo para pesquisa, que é chaveado e está em uma sala no Departamento de 

Enfermagem Médico-Cirúrgica (MEM) da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da 

Universidade Federal de Fluminense. Após esse período, as informações (dados) serão 

destruídas.  

 

Bom Jesus do Itabapoana, ____ de ________________ de 2014. 
 

 

_______________________________________________ 

Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva - COREN – 34.824 

 

 

_______________________________________________ 

Ligia Cordeiro Matos Faial - CRM – 52.80166-6 
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ANEXO 

ANEXO A- Parecer consubstanciado do CEP/UFF 
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