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RESUMO

A adolescência é caracterizada por transformações biopsicossociais singulares ao indivíduo. O
adolescente inserido no contexto saúde e educação reflete sobre sua existência e a compreende
de maneira particular. Trata-se de uma pesquisa que teve como objetivo geral compreender a
percepção do aluno sobre a educação em saúde como suporte ao cuidado e à formação do ser
adolescente. E entre seus objetivos específicos buscou descrever como o discente adolescente
percebe a arte do cuidar pela educação em saúde na sua formação e propor subsídios para a
construção da política de cuidado à saúde institucional ao discente adolescente, a partir da
experiência de escuta do aluno. Para tal desenvolveu-se um estudo descritivo fenomenológico
de abordagem qualitativa, cuja técnica de produção dos dados foi a entrevista fenomenológica.
A coleta de dados ocorreu após a aprovação do projeto de Tese pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Federal Fluminense sob o número 2.672.268. A pesquisadora
realizou encontros mensais de educação em saúde com alunos adolescentes para aproximação
com os sujeitos do estudo. As entrevistas ocorreram no período de agosto a novembro de 2018
e finalizaram no 66º encontro com o ser adolescente na faixa etária de 15 a 23 anos, por
saturação dos significados apreendidos. O campo do estudo foi o Instituto Federal Fluminense
Campus Bom Jesus do Itabapoana. Na entrevista, aplicaram-se os questionamentos: Como você
percebe a educação em saúde como cuidado? Como você percebe a educação em saúde na sua
formação? A partir da redução, compreensão e interpretação dos discursos apreendidos,
desvelaram-se três unidades de significados: O “mundo-da-educação-em-saúde”
ressignificando a arte do cuidado de si, do outro e da formação do ser adolescente; O ser
adolescente que se percebe e presentifica seu futuro a partir do ambíguo “mundo-da-educaçãoem saúde”; o “Mundo-da-educação-em- saúde” quebrando tabus: uma proposta para subsidiar
a política de cuidado à saúde institucional ao discente adolescente. Desvelou-se a educação em
saúde como estratégia de cuidado de si e do outro, já que o ser adolescente é atravessado pelo
conhecimento emanado a cada encontro e identifica o outro como um prolongamento do
cuidado de si. O saber apreendido simplifica o processo de formação do adolescente, posto que
descortina incertezas, inseguranças dessa fase e fortalece habilidades e hábitos saudáveis. A
arte de cuidar apoiada na educação em saúde fortalece a formação juvenil, pois multiplica o
saber inerente à independência do ser adolescente. A educação em saúde como proposta de
política de cuidado em saúde institucional é almejada pelos discentes porque trata de assuntos
de seu interesse, porém negligenciados por família e escola. Surge a necessidade do diálogo
entre os atores envolvidos no cuidado para que a educação em saúde não seja apenas uma
proposta habitual, mas uma estratégia humanizada, inédita e motivacional para produção do
cuidado e do comportamento saudável. O cuidado e a formação do adolescente a partir da
educação em saúde acontece quando o profissional da saúde valoriza a historicidade, a
espacialidade e a subjetividade do aluno, que transcende a medicalização das funções
fisiológicas isoladas e desprovidas de vida.
Descritores: Adolescente. Saúde Escolar. Percepção. Educação em Saúde.

ABSTRACT

Teenage years are characterized by bio-psychosocial transformations unique to the individual.
The adolescents placed in the context of health and education, reflects on and comprehends
their existence in a particular way. This is a research that is aimed at understanding the student´s
perception on health education as a support to the adolescent care and formation. Among its
specific objectives it aimed at describing how the adolescent student understands the art of
caring by health education in their formation, and to propose contributions to the development
of institutional health care policies to the adolescent student, from student listening experience.
In order to achive it, we developed a phenomenological descriptive study with a qualitative
approach, whose data production technique has been the phenomenological interview. After the
Thesis Project protocol approval by the Research Ethics Committee of the Universidade Federal
Fluminense under number 2.672.268, we entered the field. The researcher conducted monthly
health education meetings with adolescent students in order to allow an approach to the subject
of this study. At the end of each meeting the participants were invited to attend to the interview,
which took place from August to November 2018, and ended at the 66th meeting with the
adolescents in the age group of 15-to-23-year-old when it was felt that there was a saturation of
the learned meanings. The study field was the Fluminense Federal Institute Campus Bom Jesus
do Itabapoana. The interview was on the following questions: How do you feel about the health
education as awareness? How do you feel about the health education in your formation? From
the reduction, understanding and interpretation of the discourses learned, three units of meaning
were revealed: The "world of education-in-health" resignifying the art of self-care, of the other
and the formation of the adolescent being; The adolescent being who perceives themselves and
presentifies their future from the ambiguous "world-of-education-in-health"; the "world-ofeducation-in-health" breaking taboos: a proposal to subsidize the policy of institutional health
care to the adolescent student. It has been unveiled health education as a strategy for the care
of the self and the other, since the adolescent is swept up by the knowledge given at each
meeting and identifies the other as an extension of self care. The acquired knowledge simplifies
the adolescent formation process since it unveils uncertainties, stage insecurities and
strengthens skills and healthy habits. The art of caring supported by health education enhances
youth education by multiplying knowledge related to adolescent independence. Health
education with proposals related to institutional health care policies is craved by the students
since it deals with the issues that are of interest to the student, but neglected by the family and
by the school. There is a need of a dialogue among all the actors involved in the care so that
health education is not only a standard proposal, but a unprecedent motivational humanized
strategy for production of care and healthy behavior. The care and adolescent education in
health education happens to the extent that the health care worker appreciates the value of the
student history, spatiality, and subjectivity, which goes well beyond the medicalizing isolated
physiological functions devoid of life.
Key words: Adolescent. School Health. Awareness. Health care formation.
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1 INTRODUÇÃO
Este capítulo se dedica ao percurso profissional da pesquisadora, sua motivação, a
contextualização do objeto do estudo, questão norteadora, objetivos, justificativa, relevância e
contribuições acerca do estudo.
Durante minha trajetória acadêmica em instituição privada, posteriormente e durante
especializações em instituições públicas, fui tecnicamente treinada a exercer assistencialmente
o cuidado à saúde. Uma laboriosa exigência quanto à formação profissional. Cursei residência
de clínica médica, hematologia e hemoterapia e transplante de medula óssea.
Em 2011, após o término das minhas especializações, aprovada no concurso público
para médico clínico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro
em 2010, fui chamada para assumir no posto de saúde da Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro em regime de plantão de 24 horas, alternando com oito horas semanais. Prestava
atendimento assistencial aos universitários e funcionários do campus, numa 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, Bom Jesus do Itabapoana,
Estado do Rio de Janeiro (RJ).
Uma escola agropecuária, no noroeste fluminense, margeada pelo Rio Itabapoana,
onde ocorre a prática da piscicultura, suinocultura, bovinocultura, cunicultura, avicultura e o
cultivo de hortaliças, algumas frutas, como laranja, tangerina, banana, e plantas ornamentais.
Os alimentos produzidos pelos discentes e servidores da agropecuária são utilizados pela
nutrição para alimentação dos alunos e o excesso é disponibilizado para a comercialização. Em
2011, o colégio oferecia três cursos técnico-tecnológicos ao ensino médio e pós-médio,
agropecuária, agroindústria e informática, além de curso de graduação em tecnólogo de
alimentos. Em 2013, houve ampliação da oferta dos cursos técnico-tecnológicos com a criação
da modalidade meio ambiente e, em 2015, química. Em 2017, o curso de agroindústria foi
extinto, sendo substituído pelo curso de alimentos.
Ao chegar, fui alocada no consultório médico localizado no bloco que fica atrás do
pavilhão de salas de aulas e ao lado esquerdo do refeitório, um pequeno espaço delimitado por
uma divisória, onde havia uma maca, garantindo a privacidade do cliente ao ser examinado; um
armário, onde eram guardados alguns medicamentos como analgésicos, materiais de curativo e
uma pia. Pela manhã, eu dividia esse espaço com uma auxiliar de enfermagem.
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Trabalhava em turnos distribuídos em manhã, tarde e noite, assistindo funcionários da
instituição e, na grande maioria, adolescentes matriculados nos cursos do ensino médio e
concomitantes. Na ausência de uma política de saúde institucional que subsidiasse as ações a
serem desenvolvidas, as atividades laborais ocorriam conforme as demandas dos clientes,
mesclando atendimentos sintomáticos corriqueiros e emergenciais, orientações, medidas
preventivas e aconselhamento.
Devido às avaliações e aos atendimentos clínicos, conheci um público diversificado
de alunos adolescentes procedentes do noroeste fluminense, sul do Espírito Santo e da Zona da
Mata Mineira. 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.
Uma oportunidade nova e desafiadora se apresentava, diferente de tudo que vivenciei
durante toda minha trajetória profissional até o momento. Inserida no cenário educacional,
assistindo a clientela juvenil, defrontava com um nível de exigência variado, não
necessariamente a experiência do binômio saúde-doença adquirida na formação, satisfazia as
demandas manifestadas. Estimulada a suprir as necessidades e indagações anunciadas na
assistência juvenil, debrucei-me no estudo da saúde do adolescente.
Nesse contexto, em 2015 concluí o curso de Mestrado pela Escola de Enfermagem
Aurora de Afonso Costa (EEAAC), da Universidade Federal Fluminense (UFF). A dissertação
foi elaborada através da participação no Núcleo de Pesquisa: Filosofia, Saúde e Educação
Humanizada, do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica com o título “Percepções do
aluno adolescente sobre a saúde na escola: uma perspectiva Merleaupontiana” (FAIAL et al.,
2015) – Obra registrada na Biblioteca Nacional sob o número 724.910, no livro 1.403, folha
23.
A produção dos dados ocorreu pela entrevista e pela disposição de três urnas nas
dependências da escola. Ambos os instrumentos aplicados foram em busca de resposta à
questão: qual a sua percepção sobre a vivência da saúde escolar? Durante os meses de abril e
março de 2015, foram realizadas 34 entrevistas e apurados 57 manuscritos. Segundo o modelo
de análise pela fenomenologia existencialista de Maurice Merleau-Ponty, os dados foram
agrupados em três categorias: a percepção da saúde no mundo-da-vida escolar; a percepção
fenomenológica da saúde na formação escolar; e a saúde em si e a saúde para a escola: a
construção da proposta do adolescente para o seu “mundo-da-vida”.
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Este estudo ressaltou o interesse por ações do senso comum e práticas higienistas. No
entanto, os alunos adolescentes vislumbram ações de promoção da saúde, subsidiadas pela
educação em saúde, pouco desenvolvida no cenário investigado. A experiência do vivido
revelada sinalizou que o discente atribui à saúde sua referência em busca de orientações para o
enfrentamento dos riscos e vulnerabilidades ao seu pleno crescimento e desenvolvimento.
Essas motivações vêm de suas necessidades básicas, que têm sua gênese na
temporalidade, na subjetividade e na historicidade do adolescente inserido em seu mundo-davida escolar. Conforme desvelado nos manuscritos e discursos, os discentes manifestaram suas
experiências do vivido de forma contundente, descrevendo suas aspirações, perspectivas e
possibilidades da saúde na escola. A aderência ao estudo foi de apenas 15,93% da comunidade
escolar. Muitos desconheciam a existência da saúde dentro do ambiente institucional, seja pela
falta de apresentação dos domínios da escola ao seu usuário, seja pela discreta atuação da saúde
no ambiente escolar, seja pela discreta participação juvenil como protagonista de sua saúde.
Na prática, simultaneamente ao projeto de pesquisa em desenvolvimento, houve uma
aproximação da pesquisadora com a comunidade estudantil, com orientações de bolsistas,
atividades assistenciais, com o propósito de elucidar pontos relacionados às atividades
elaboradas pelo setor. Percebi que a saúde conquistou maior visibilidade entre os adolescentes,
embora reconheça que se possa expandir mais.
Em 2015, a equipe de profissionais do setor saúde era formada por uma médica, uma
odontóloga e uma auxiliar de enfermagem. O cuidar nessa unidade de saúde não era baseado
em rotina predeterminada, seguia a inclinação da gestão e a predisposição do profissional.
Observa-se que o cuidar prestado pelo auxiliar de enfermagem perpassava pela verificação dos
sinais vitais, administração de medicações, realização de nebulização e curativos simples,
acompanhamento dos discentes à emergência hospitalar na ausência do seu responsável e
recebimento dos atestados dos servidores.
À médica cabia assistência clínica aos discentes e servidores da escola através de
consultas, encaminhamentos para especialidades, como também as atividades de pesquisa,
ensino e extensão, a articulação do funcionamento do recinto, o recebimento e análise dos
atestados dos servidores e inclusive a provisão de insumos ao setor. Já a odontóloga era
responsável por atividades de pesquisa, ensino e extensão e atendimentos odontológicos aos
discentes, não realizados devido à falta de estrutura física adequada.
A comunidade escolar atribuía como responsabilidade do serviço de saúde o bem-estar
do discente, durante toda a sua permanência no recinto escolar, um dos atributos para a garantia
da continuidade e integralidade de seu processo de formação.
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O produto dessa dissertação, que teve como referencial teórico-metodológico a
fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty, foi a confecção do banner “A construção da
proposta do adolescente para o seu mundo-da-vida escolar”; este ajudou a compreender os
anseios e expectativas dos adolescentes sobre o significado da saúde na escola. Mediante o que
foi revelado pelos participantes da pesquisa, foi possível compreender a importância do papel
da saúde para a garantia do bem-estar individual e coletivo da comunidade educacional.
Diante desse cenário, reconheço que o serviço saúde funciona como um elo entre
discentes, profissionais de saúde e comunidade escolar, como membro desse sistema
educacional. Logo, este trabalho exerce cunho educativo frente aos alunos ao fazer orientações.
A prática do ensinar e aprender permite compreender a singularidade dos sujeitos e sua forma
de perceber o mundo, a fim de personalizar o ensinar para cuidar do outro.
É fato que todo discente apresenta sua singularidade e traz consigo sua historicidade,
já que, para Merleau-Ponty (2010), o ser é selvagem, pois mescla o eu e o mundo, é um ser de
envolvimento, ser de porosidade. E cada indivíduo na adolescência está aprendendo a se situar
no mundo da vida, experienciando situações que nem sempre são simples. Por conseguinte, o
profissional da saúde possui habilidades para reconhecer as queixas, as carências e as
aspirações, conhecendo em profundidade cada cliente, sem desconsiderar seus conhecimentos
técnico-científicos, acolhendo e humanizando o cuidar.
O conhecimento adquirido durante o mestrado transformou minha prática do cuidar e
despertou-me a refletir sobre a maneira de exercer a medicina e fazer saúde na escola, pela
utilização dos variados meios do saber dessa profissão.
Como frutos da dissertação, foram publicados cinco artigos. O primeiro artigo, na
Revista PróuniverSUS, nomeado “A escola como campo de promoção da saúde na
adolescência” (FAIAL et al., 2016a). O segundo e o terceiro, no Journal of Nursing UFPE online, denominados “As vulnerabilidades na adolescência como campo oportuno para a prática
da saúde” (FAIAL, 2016b) e “A saúde na escola: contribuições fenomenológicas a partir da
percepção do aluno adolescente”, este último trouxe os resultados das entrevistas (FAIAL,
2017). O quarto, “Percepções de adolescentes sobre saúde na escola à luz da fenomenologia
Merleaupontiana” (FAIAL et al., 2018), na Revista Mineira de Enfermagem (REME), trazendo
os resultados dos manuscritos depositados nas urnas. O quinto artigo (FAIAL, 2019) foi
publicado na Revista Brasileira de Enfermagem (Reben), intitulado “A Saúde na escola:
percepções do ser adolescente” e incorporou os resultados dos dados das entrevistas e dos
manuscritos depositados nas urnas.
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A quarta publicação, que trata da percepção do aluno adolescente sobre a saúde na
escola através da dinâmica das urnas como instrumento de coleta de dados, resultou no primeiro
lugar na categoria da saúde da criança e do adolescente no 24º Pesquisando em Enfermagem na
Escola de Enfermagem Anna Nery em maio de 2017. O impacto dessa dinâmica me levou a
elaborar, para 2017-2018, uma forma de aproximação dos adolescentes através de encontros de
educação em saúde periódicos, como uma retribuição à comunidade IFF de uma parte do
produto de minha dissertação de mestrado. Dessa maneira, senti-me estimulada a desenvolver
uma pesquisa que descrevesse a experiência do vivido pelo aluno nas sessões de educação em
saúde a serem elaboradas, como cuidado e formação do ser adolescente.
Como motivação para a pesquisa, assim como foi factível apreender a percepção do
aluno adolescente sobre a saúde na escola e para assim aproximar as ações de saúde conforme
as aspirações e perspectivas desse usuário juvenil, desejo agora concentrar-me no estudo do
aluno adolescente que participa voluntariamente das sessões de educação em saúde
extracurriculares como cuidado e formação do ser. Acredito que as reflexões possam subsidiar
a elaboração da política de saúde do IFF, a partir da escuta do aluno, dando vida a suas
necessidades e propósitos para reorganizar o cuidado, evidentemente, levando em consideração
a característica institucional, sua filosofia, recursos, função e objetivos.
O educar e aprender entre alunos adolescentes e profissional de saúde em cada
encontro de educação em saúde é enriquecido pela individualidade do vivido e das diferentes
culturas. Creio que, embora os alunos recebam a mesma sessão de educação em saúde, a
singularidade da fala de cada discente auxiliará na elaboração de inéditas maneiras de cuidar.
Através da contínua participação no Núcleo de Pesquisa: Filosofia, Saúde e Educação
Humanizada, do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica, lancei-me na elaboração
desta pesquisa por acreditar que o cenário escolhido, o Instituto Federal Fluminense
(IFFluminense) Campus Bom Jesus do Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro, possa construir
um modelo de cuidado direcionado ao aluno adolescente, tendo como base a educação em
saúde, se assim desejar. Espero que a educação em saúde como fundamento ao cuidado do ser
adolescente, aliado aos questionamentos dos usuários sobre como estão experienciando essas
orientações em seu processo de formação, produza subsídios à política de saúde do IFF como
um modelo de cuidado nos moldes do usuário que vive esta experiência.
Nessa reflexão, reafirmo o desejo em realizar este estudo que agrega e aprofunda o
conhecimento da saúde ao adolescente na prática clínica e incorpora fundamentos para o
exercício da saúde na instituição. O foco da pesquisa será a educação em saúde, ou seja, um
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conjunto de práticas educativas implementadas a um público, a fim de desenvolver senso crítico
e reflexivo e propor atitudes transformadas no cuidar individual e social.
Muitos profissionais utilizam de forma nebulosa temas como educação em saúde,
educação e saúde, educação para a saúde, educação popular em saúde e educação na saúde. O
conhecimento dos significados fortalece a prática da saúde. Segundo o Ministério da Saúde, a
educação em saúde é definida como:
Processo educativo de construção de conhecimentos em saúde que visa à apropriação
temática pela população [...]. Conjunto de práticas do setor que contribui para
aumentar a autonomia das pessoas no seu cuidado e no debate com os profissionais e
os gestores, a fim de alcançar uma atenção de saúde de acordo com suas necessidades
(BRASIL, 2006a).

As ações de educação em saúde envolvem três pilares: os profissionais de saúde –
preocupados com atividades de prevenção, promoção e curativas; os gestores – âncoras destes
profissionais – e o usuário que carece dos conhecimentos para o desenvolvimento de sua
autonomia e emancipação como protagonista do cuidado individual e social.
As práticas de educação em saúde, essenciais ao trabalho da saúde, na sua maioria, são
desvalorizadas na elaboração organizacional das atividades, no cuidado e no gerenciamento.
Esse termo vem sendo utilizado no Brasil a partir da década de 1940, quando houve o
crescimento da medicina preventiva com o Serviço Especial de Saúde Pública, em que as
estratégias de educação em saúde eram verticalizadas, autoritárias, cientificistas e resumidas às
ações sanitárias (VASCONCELOS, 2001). Além disso, encontravam-se ações unilaterais de
cunho informativo, a fim de levar à transformação de hábitos de vida, sendo o cuidado
responsabilidade do indivíduo (ALVES; AERTS, 2011).
A expressão educação e saúde é utilizada por muitos como sinônimo de educação em
saúde, tem sua gênese nessa prática e atribui uma separação das ferramentas de trabalho: a
educação apropriando-se das práticas pedagógicas, a fim de estimular atitudes e
comportamentos, e a saúde com os conhecimentos técnico-científicos para controlar as doenças.
Outra terminologia, por vezes, usada é a educação para saúde. Trata-se de métodos e
ações educativas verticalizadas a um público isento de conhecimento, a fim de suscitar a
mudança de hábitos de vida e promover o bem-estar individual e comunitário.
Na década de 60, os crescentes movimentos sociais, como o movimento de Educação
Popular liderado por Paulo Freire, contribuíram para o incremento da participação e do saber
popular às práticas de educação em saúde, acrescentando um ar democrático ao processo
educativo. Nasceu a educação popular em saúde como um grito às necessidades da população.
Uma tática de enfrentamento das dificuldades de saúde vivenciadas, com o fortalecimento dos
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movimentos sociais e o estreitamento do vínculo entre a medicina e o pensar cotidiano da
população, tendo como balizador os anseios da população (VASCONCELOS, 2001). É um
desafio para os gestores e profissionais de saúde a elaboração dessas práticas integrais
contemplativas das aspirações populares, pela difusão de conhecimento e participação popular.
As ações de educação em saúde perpassam os limites do Sistema Único de Saúde (SUS),
levando à construção e à difusão do saber por variados agentes para além dos serviços
propriamente ditos. Para efetivá-las, faz-se necessária a capacitação dos profissionais de saúde,
o que se denomina educação na saúde (PAIM; ALMEIDA; 1998).
A Educação na saúde é caracterizada pela elaboração e sistematização do saber
relacionado à formação e ao desenvolvimento para atuar em saúde, mesclando ensino, didática
e currículo (BRASIL, 2009). No cenário educacional, há dois tipos de educação no trabalho em
saúde: educação continuada – focada no desenvolvimento de grupos profissionais (BACKES;
SCHMIDT; NIETSCHE, 2003); e educação permanente – baseada na problematização do
processo de trabalho, transformando as práticas e organização do trabalho, a fim de contemplar
as necessidades de saúde do usuário (BRASIL, 2009).
Na construção do SUS, impera a reorientação do modelo assistencial hegemônico no
Brasil, fruto do enlace do modelo médico privatista e o sanitarista, responsável pela divisão da
assistência e prevenção e a negligência da promoção da saúde, em sua intersetorialidade. Nesse
cenário, faz-se necessário complementar o modelo assistencial centrado no binômio saúdedoença, exaustivamente especializado e predominantemente hospitalar, por um modelo
holístico, integral, tendo como pilares a promoção, proteção da saúde e a prevenção de doenças
e que utilize a educação em saúde como instrumento participativo e dialógico.
Conforme anteriormente exposto, a saúde no IFF sustenta-se no modelo biomédico
focado na doença, tendo como pano de fundo a medicalização. Porém, há um clamor da
comunidade escolar pela assistência sanitária para contemplar suas necessidades individuais e
coletivas. Nessa conversa entre saúde e educação, entende-se que bons níveis de instrução
levam a um público mais saudável, e uma população vigorosa tem crescentes chances de
apreender conhecimentos da educação formal e informal (CASEMIRO; FONSECA; SECCO,
2014).
Entendo que o fazer saúde na escola representa uma permuta de saberes e vivências
entre o profissional e o aluno. Trata-se de uma prática explorada esporadicamente através de
encontros de educação em saúde na comunidade escolar conforme temática solicitada pela
gestão, como foram as discussões realizadas sobre febre maculosa com os alunos e servidores
do campo da instituição em 2017. No segundo semestre desse ano, motivada pelo ingresso no
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Doutorado em Ciência do Cuidado em Saúde-EEAAC/UFF, a pesquisadora elaborou o projeto
de pesquisa “Urnas artesanais: uma lúdica engenhoca orientadora da educação em saúde na
escola”. As urnas captaram a temática a elucidar e os encontros pedagógicos discutiram três
temas: sexualidade, ciclo menstrual e sua interface com a gravidez e aborto. A primeira sessão
sobre sexualidade ocorreu em duas oficinas oferecidas na IV Mostra de Conhecimento, Ensino
e Extensão na instituição e as demais temáticas foram aplicadas apenas a três turmas aleatórias
do ensino técnico integrado ao médio, uma vez que a carga horária densa não facilitou a
extensão do projeto às demais turmas.
O projeto perdeu força devido ao pequeno engajamento dos discentes, à falta de apoio
do corpo docente e à proximidade do fim do período letivo. Todavia, não se pode desconsiderar
a necessidade de aprimoramento dessa atividade, pois são comuns situações em que os discentes
permanecem sem orientação, ora pela grade curricular inchada sem espaço para a realização
dos encontros de educação em saúde, ora pela acanhada ação do serviço saúde na escola – seja
por desconhecimento do discente sobre a existência da unidade de saúde, seja por timidez e
desinteresse do aluno, ou mesmo pela falta de apoio e diálogo com o corpo docente, detentor
da persuasão e/ou por vezes autossuficiente do saber.
Acredita-se que, com apoio da gestão, a introdução das sessões de educação em saúde
transformará o fazer saúde no campus a partir da participação dos alunos, passo inicial para
transformá-los em protagonistas de seu processo de saúde. A prática da educação em saúde
permite difundir e multiplicar conhecimento a cada encontro, estimulando a reprodução de
atitudes e comportamentos saudáveis pelo usuário em seu cotidiano, transformando-o em
protagonista de seu próprio cuidado. Nessa ação, observa-se uma troca de saber e aprendizagem
entre usuário e profissional da saúde que apreende a partir da necessidade do outro.
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. 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.
Entendendo a interface saúde-educação e reconhecendo a importância da educação em
saúde na reprodução de hábitos saudáveis, a questão que orienta o estudo é: qual a percepção
do aluno acerca da educação em saúde como suporte ao cuidado e formação do ser adolescente?
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O objeto/fenômeno de estudo da pesquisa é a percepção do aluno sobre a educação
em saúde como cuidado e formação do ser adolescente, com uma lente merleaupontiana. A tese
que sustento é a de que, através da compreensão da percepção existencial dos alunos sobre
a educação em saúde, pautada em uma perspectiva merleaupontiana, é possível identificar
o efetivo suporte ao cuidado e à formação do “ser adolescente” a partir do contexto
sociocultural, contribuindo para o fortalecimento das Ciências do Cuidado em Saúde.
O objetivo geral desta pesquisa é:
1- Compreender a percepção do aluno sobre a educação em saúde como suporte ao
cuidado e à formação do ser adolescente.
E os objetivos específicos são:
1- Descrever como o discente adolescente percebe a arte do cuidar pela educação em
saúde na sua formação.
2- Propor subsídios para a construção da política de cuidado à saúde do discente
adolescente no Instituto Federal Fluminense, a partir da experiência de escuta do
aluno.
Acredito que o encontro educativo entre profissionais de saúde e discentes engrandece
o vínculo e a interação entre ambos, auxiliando o autocuidado pelo aluno e aos profissionais de
saúde na reorganização da saúde escolar.
A ideia é apreender o sentido e o significado para os alunos adolescentes acerca da
educação em saúde como cuidado e subsídio da sua formação e o que representa para o agente
de saúde a reorientação do cuidado através do processo educacional. Dessa forma, será viável
no Instituto Federal Fluminense estruturar um modelo de cuidado/educação em saúde ao aluno
ajustado às suas necessidades.
Destarte, esta tese se justifica pela importância de escutar o aluno adolescente na sua
necessidade de cuidado/educação em saúde, com o propósito de orientar a assistência conforme
suas demandas. Educar e aprender entre alunos e profissionais de saúde é crucial quando se
pensa em solidificar cientificamente o cuidado prestado. Como a singularidade dos sujeitos não
está postulada, pretendo buscá-la para conhecê-la através dos encontros de educação em saúde
como proposta anteriormente citada. Essa proposta permitirá uma aproximação da autora com
os alunos adolescentes. Acredita-se ser um vínculo inicial fundamental para a realização de
entrevista posteriormente.
A importância de um modelo de cuidado ao aluno adolescente leva à reflexão sobre
sistematização da educação em saúde como cuidado e subsídio à formação do discente, recurso
descrito nos programas e projetos públicos, porém incipiente na prática. Nesse prisma, o ensinar
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e apreender, a cada encontro, entre alunos e profissionais de saúde no ambiente institucional,
será um ponto de partida para descontextualizar o predomínio do modelo biomédico, tornandose referência para outros campi, e até mesmo construindo material didático próprio.
A escolha do campus Bom Jesus do Itabapoana, uma unidade peculiar, por ser antiga,
agropecuária, distinta dos demais campi, parte de uma necessidade pessoal quanto ao manejo
da saúde do adolescente e agrega a proposta de intervenção à saúde escolar como produto da
dissertação da pesquisadora, como já comentado. Sem ter o propósito de generalizar as
considerações a serem pesquisadas, a autora tem a intenção de colaborar na construção de um
modelo de cuidado institucional ao aluno adolescente.
A relevância do estudo está na importância da adolescência como fase de formação
identitária do ser e na necessidade de organização de ações de educação em saúde,
compreendendo a integralidade da assistência, como também no fortalecimento do vínculo e da
interação com os adolescentes, de acordo com a realidade em que estão inseridos, foco
primordial para o exercício do cuidado (OLIVEIRA et al., 2013; FAIAL et al., 2016a; FAIAL
et al., 2017).
Ademais e em conformidade com a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa do
Ministério da Saúde, este estudo dialoga com o eixo 8 desta por direcionar-se para a gestão do
trabalho e educação em saúde, ajustando-se a duas linhas de pesquisa: avaliação da
implementação de estratégias de educação em saúde no SUS e análise das potencialidades da
educação técnica em saúde para o SUS (BRASIL, 2018).
Nessa perspectiva, em concordância com a Agenda de Prioridades de Pesquisa em
Enfermagem, este trabalho se afina com quarto eixo temático transversal desse documento, que
se aplica à gestão do trabalho e à educação em saúde, como também concorda com o segundo
eixo temático de ações verticais acerca do cuidado de enfermagem às doenças transmissíveis;
visto que, ao utilizar-se das ações de educação em saúde, permite difundir conhecimentos,
provoca o empoderamento dos usuários e sua reflexão quanto à vivência de comportamentos e
a hábitos saudáveis. Essa proposta se direciona ao cuidado de enfermagem à saúde da criança
e do adolescente, o terceiro eixo temático por grupo populacional (OLIVEIRA, 2014).
Esta pesquisa também tem a pretensão de contemplar, por meio das sessões de
educação em saúde, três objetivos para o desenvolvimento sustentável presentes na Agenda de
Saúde Sustentável para as Américas 2018-2030 (2017), a saber: fortalecer a prevenção e o
tratamento do abuso de substâncias ativas, incluindo o uso indevido de entorpecentes e o
consumo nocivo de álcool; garantir o acesso universal aos serviços de saúde sexual e
reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação e educação e a integração da saúde
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reprodutiva nas estratégias e programas nacionais; e fortalecer a aplicação do acordo da
Organização Mundial de Saúde para o controle de tabaco a todos os países.
Foi realizado revisão bibliográfica na tentativa de responder ao questionamento: como
a bibliografia apresenta a educação em saúde no cuidado e formação do ser adolescente? A
pesquisa foi efetivada no acervo bibliográfico da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes) utilizando a combinação dos seguintes termos: educação em saúde,
health education, cuidado em saúde, health care e o radical adolesc seguido de asterisco, a fim
de ampliar a busca, sem delimitação temporal, foram apurados 42 artigos revisados por pares.
No mesmo portal, fiz uma nova busca com os termos educação em saúde, health education,
formação, formation e o radical adolesc seguido de asterisco, sem delimitação, e reuniram-se
três periódicos revisados por pares. Na tentativa de expandir os achados, realizei pesquisa
mesclando as palavras educação em saúde, health education, formação para a vida, training for
life e o radical adolesc seguido de asterisco e nova pesquisa com as terminologias educação em
saúde, health education, educação para a vida, education for life e o radical adolesc seguido de
asterísco, porém sem resultados. O Quadro 1 abaixo apresenta o resultado do número de
periódicos encontrados e suas respectivas bases de dados.
Quadro 1: resultado do número de periódicos encontrados e suas respectivas bases de dados.

Busca no acervo bibliográfico da Capes
Termos combinados
Termos combinados
Bases de dados
(Educação em saúde OR (Educação em saúde OR
health Education)
health Education)
AND
AND
(cuidado em saúde OR
(formação OR formation)
health care)
AND adolesc*
AND adolesc*
Scopus (Elsevier)
27
3
Social Sciences Citation Index
9
2
MEDLINE/PubMed (NLM)
20
2
Directory of Open Access Journals
4
1
(DOAJ)
Sage Journals (Sage Publications)
2
1
OneFile (GALE)
1
1
Cambridge Journals (Cambridge
1
University Press)
SciELO
2
Technology Research Database
3
Materials Science & Engineering
3
Database
ScienceDirect Journals (Elsevier)
9
Taylor & Francis Online –
5
Journals
continua…
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continuação...

Science Citation Index Expanded
(Web of Science)
Oxford Journals (Oxford
University Press)
Materials Business File
Elsevier (CrossRef)
Materials Research Database
Engineering Research Database
PMC (Pubmed Central)
Project MUSE
Total de periódicos/bases

5
4
2
5
2
1
1
1
42/20

5

3/6

Fonte: Autora

A partir da leitura dos resumos, foram selecionados 12 artigos que abordaram a
educação em saúde no cuidado do ser adolescente. Nenhum artigo contemplou a temática da
educação em saúde na formação do ser adolescente. Após a leitura na íntegra dos artigos, foram
selecionados 11 periódicos.
Identifiquei estudos sobre a relevância da educação em saúde como instrumento
utilizado na promoção da saúde do adolescente, focando a importância dessa prática para a
emancipação do indivíduo, a fim de realizar escolhas conscientes e reproduzir hábitos saudáveis
de vida que possam ser perpetuados na adultez.
A educação em saúde pode ser utilizada quando o adolescente é alfabetizado em saúde,
ou seja, quando obtém a capacidade de adquirir, processar e compreender informações e
serviços básicos de saúde. Busca desenvolver no ser humano o discernimento consciente e
necessário à emancipação individual, social e ambiental (U.S., 2010).
O estudo de Falkenberg (2014) afirma que a educação em saúde deve enfatizar a
educação popular em saúde, pois valoriza os valores, os conhecimentos prévios do indivíduo e
não apenas o saber científico, um desafio por práticas integrais. Segundo Casemiro, Fonseca e
Secco (2014), a escola é um espaço privilegiado para a realização das práticas de educação em
saúde na concretização das propostas de promoção da saúde. Ação que dialoga com iniciativa
de Escolas Promotoras de Saúde – atividades intersetoriais, a fim de assegurar bem-estar,
aprendizagem e desenvolvimento humano sustentável.
O trabalho de Pereira (2014) sinaliza que muitos profissionais de saúde não realizam
suas atividades educativas na perspectiva da integralidade do cuidado ao adolescente, pois não
o reconhecem como potencial usuário frente à fragilidade do vínculo que intercepta a
elaboração do cuidado ampliado e eficaz a esse público. Segundo Ferreira, Marques e Rozendo
(2016) e Tossin (2016), as atividades educativas contribuem para o desenvolvimento do
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pensamento crítico e reflexivo do adolescente, levando-o à tomada de decisões conscientes e
estimulando-o para o seu autoconhecimento, o desenvolvimento de habilidades e atitudes
proativas, bem como otimizam a sensibilidade, a percepção e o raciocínio lógico, tornando-o
multiplicador de saberes.
Saliento a importância da educação em saúde como ferramenta de interação e vínculo
entre profissional da saúde e usuário, o gatilho para deflagrar a prática do cuidado (SILVA,
2016). Essa visão, muitas vezes, é descontextualizada dentro de um ambiente educacional,
impregnado pela medicalização do modelo biomédico, preocupado em curar doenças e aliviar
sintomas.
Segundo a literatura, no que tange aos adolescentes, os serviços de saúde não são
suficientes às suas necessidades. Observa-se uma tímida presença juvenil nesses recintos, o
despreparo dos profissionais de saúde por não reconhecerem o jovem como cliente que precisa
de cuidado, a carência de estrutura e ações apropriadas a esse público quanto a orientação,
proteção e promoção da saúde juvenil, a dificuldade de acesso ao serviço de saúde, o estigma
criado pelo próprio adolescente que, no vigor da idade, não percebe a necessidade de buscar
cuidados preventivos (CASEMIRO; FONSECA; SECCO, 2014). Há políticas, projetos e
programas direcionados a essa parcela da população, porém sua prática é inconsistente, haja
vista os riscos e as vulnerabilidades que ceifam vidas em formação.
Sendo assim, deu-se em 1994 a criação pela União Europeia, apoiada pelo Conselho
Europeu e o Gabinete Regional da Organização Mundial da Saúde, da Rede Europeia das
Escolas Promotoras de Saúde, com a finalidade de subsidiar e assegurar, junto a organizações
e profissionais, a elaboração de ações de promoção da saúde escolar em cada país (ROCHA et
al., 2011). Semelhante iniciativa foi elaborada no ano seguinte pela Organização PanAmericana de Saúde, com o surgimento das Redes Latino-Americanas de Escolas Promotoras
de Saúde, no Congresso em Saúde Escolar no Chile, em 1995, ao fundamentar a saúde escolar
na integralidade do cuidado.
A escola deve cultivar um ambiente harmonioso e despertar entre os alunos atitudes e
aptidões saudáveis, a fim de conduzi-los à emancipação e à criatividade, buscando a
participação de toda a comunidade educacional (MONT’ALVERN; CATRID, 2013). Nessa
construção, a educação em saúde é um dispositivo de apoio. Este trabalho de ensinoaprendizagem ao cuidar permite o desenvolvimento do protagonismo dos alunos em seu
autocuidado, transformando-os em multiplicadores do conhecimento. Logo, o binômio
cuidado/educação em saúde apresenta um resultado positivo para a formação do ser
adolescente, podendo modificar sua forma de viver e enfrentar o adolescer em sociedade.
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A contribuição da pesquisa está direcionada para o ensino à para quem pretende
dedicar-se ao tema, com o olhar para o graduando que inicia sua formação, ao pós-graduando
que se especializa, aos docentes e profissionais da saúde entusiasmados e dedicados em atuar
na área da saúde escolar.
O presente estudo acrescenta valor à prática da saúde escolar, ao subsidiar a
reorganização do pensar e fazer saúde na escola, assegurada pelas parcerias entre os
profissionais da saúde e o corpo escolar à com destaque à docência, apoiada pela educação em
saúde como instrumento facilitador para o empoderamento do aluno e da comunidade escolar,
transformando-o em ator de seu autocuidado. Acredita-se que essa estratégia pode criar
subsídios para a elaboração da política de saúde ao discente, unificando o cuidado ao aluno
adolescente entre todos os campi da Instituição Federal, respeitando suas devidas
particularidades. Além disso, essa proposta de cuidado e formação do ser adolescente poderá
transpor os muros da comunidade do IFF e atingir as esferas municipais e estaduais do noroeste
fluminense.
Trata-se de uma produção do Núcleo de Pesquisa: Filosofia, Saúde e Educação
Humanizada, do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica, da Escola de Enfermagem
Aurora de Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense (EEAAC/UFF). O referido
núcleo vem divulgando estudos sobre a saúde do adolescente, consolidando a importância do
tema para a prática profissional (FAIAL et al., 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). Dessa forma, os
resultados encontrados nesta pesquisa, em parceria com o núcleo de estudo, serão publicados,
a fim de ampliar e difundir o conhecimento que o grupo tem alcançado.
Por conseguinte, esta tese é direcionada aos alunos adolescentes e aos profissionais de
saúde que os acolhem, valorizando a interface entre saúde e educação como promotora de
crescimento e desenvolvimento sustentável e saudável.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A fundamentação teórica pretende elucidar o sentido do estudo pela sistematização do
conhecimento, dirige o pensamento e capacita o leitor para o entendimento de algumas questões
que orientam a saúde do adolescente, pois procura esclarecer o cenário atual e desvelar as
lacunas do conhecimento presentes. Portanto, projeta-se a tese sobre contextualização da
adolescência, seus riscos e vulnerabilidades, propostas, projetos, programas e políticas de saúde
direcionadas a esse público e os rumos da saúde escolar como favorecedora da
multidisciplinaridade na educação.

2.1 ADOLESCÊNCIA, SEUS RISCOS E VULNERABILIDADES
Adolescência é um vocábulo que deriva do verbo latino adolescere, cujo significado é
crescer até a maturidade. Fase intermediária entre a infância e a idade adulta, marcada por
transformações biopsicossociais relevantes ao desenvolvimento do ser humano, à reprodução e
à perpetuação da sua espécie (COLLI, 1984; SAITO, 2000).
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 - Lei nº 8.069, de 13/07/90) limita esse período
àqueles entre 12 e 18 anos de idade (BOUZAS; JANNUZZI, 2015).
A adolescência presenta como marco inicial a puberdade, caracterizada pela avalanche
hormonal responsável pelo surgimento dos caracteres sexuais secundários. No entanto, é um
estágio singular de cada ser, pois sofre influência do contexto sociocultural, o que faz ser
vivenciada de maneira diferente por jovens com o mesmo parentesco (CEARÁ, 2008).
Segundo Aberastury e Knobel (1984), esse período é marcado por perdas, pois a
criança que se torna púbere efetua o luto do corpo infantil, já que agora predomina um corpo
sexualizado, e necessita elaborar a perda da identidade infantil. Trata-se de um momento de
metamorfose psíquica, caracterizada por sofrimentos inevitáveis. Muito frequentemente,
observam-se discursos que a estigmatizam como período de “aborrecência”. Segundo
Jerusalinskg (2004), concomitante ao luto e ao alvoroço hormonal, o adolescente vivencia a
indecisão, visto que não é mais criança e ainda não se tornou um adulto e, ao mesmo tempo,
desconhece como definir sua identidade diante de seus pares.
Na tentativa de compreender o traço puberal, as características cognitivas do
adolescente podem ser naturalizadas como “Síndrome da Adolescência Normal”, com as
seguintes particularidades: a) busca de si mesmo e da identidade adulta; b) tendência grupal; c)
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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).
Em busca de emancipação com espírito aventureiro próprio dessa fase, os adolescentes
podem pertencer a um grupo de risco, a partir das vulnerabilidades percebidas. Qualificam-se
como vulnerabilidades os danos à saúde do adolescente sob interferência da realidade,
acrescidos pelas necessidades subjetivas e objetivas dos sujeitos. Paralelamente, encontra-se o
conceito de risco – maior perigo de sofrer injúrias psicológicas, físicas e até fatais. Diversos
acontecimentos sociais podem incrementar esse contexto, como: conflito familiar; morte de
seus progenitores ou familiar próximo; desemprego e miserabilidade no lar; divórcio de seus
pais; situações potencializadas pela carência de ações de saúde efetivas ao acolhimento desse
público, corroborando para 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 (REIS et al., 2014; CROMACK; BURSZTYN; TURA, 2009; FAIAL et al., 2016;
WHO, 2014).
Nas últimas décadas, tem-se observado um descuido dos profissionais da saúde e da
sociedade quanto à orientação dos jovens para o exercício da sexualidade, deixando a cargo
destes essa responsabilidade. Destaca-se também a tímida presença de adolescentes nos
serviços de saúde, o despreparo dos profissionais de saúde no cuidado desse público, a carência
de orientação sexual nas escolas, assim como a falta de diálogo com a família, que, na maioria
das vezes, conduz o assunto como tabu e preconceito. Dessa forma, a juventude é bombardeada
pelos meios de comunicação, que usam seu poder de persuasão ao estimular a vivência da
sexualidade como artifício da liberdade do ser (BRASIL, 2006a; CASEMIRO; FONSECA;
SECCO, 2014).
A sexualidade na adolescência se ancora no ato sexual como prática espontaneísta,
negligenciando o diálogo e a preparação prévia (ANJOS et al., 2012). A vivência inconsequente
pela juventude é motivada pela satisfação pessoal, pela euforia; prática encorajada pelo
consumo de álcool e/ou de substâncias psicoativas. Tais atitudes corroboram a multiplicidade
de parceiros, a gravidez não planejada, corrompendo a responsabilidade do ato em si. Tal
conduta interfere 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).
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A maioria dos adolescentes não exerce vigilância sobre sua saúde sexual, e sua
vivência está cada vez mais precoce: 14 anos para primeira relação sexual, sem distinção de
gênero (ANJOS et al., 2012; MORAES et al., 2011). Em estudo com estudantes portugueses,
verificou-se que o envolvimento na prática sexual foi predominante no sexo masculino
(FERREIRA, 2011).
Nessa precocidade, evidencia-se uma baixa adesão aos métodos contraceptivos.
Poucos são adeptos ao uso do preservativo, o que muitas vezes se justifica pelo
desconhecimento do uso/manejo e sua disponibilidade, pela confiança no namoro, por alegarem
que o uso traz prejuízos ao prazer no ato, também por vergonha ou insegurança na recusa de
relações sexuais (ANJOS et al., 2012; SILVEIRA; SANTOS, 2012; FERREIRA, 2011;
MARTINS et al., 2012). Todavia Anjos (2012) demonstrou que a adolescente tem alcançado
maior domínio e habilidade na negociação ao solicitar o uso do preservativo pelo companheiro,
como pré-requisito à relação sexual.
Não se pode negligenciar que esse comportamento inconsequente coloca os
adolescentes em risco real frente à propagação das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)
e, principalmente, à síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids), caracterizando-se como
importantes formas de vulnerabilidade à saúde nessa fase (ANJOS et al., 2012). No que tange
aos jovens com vivência nas ruas, a vulnerabilidade às ISTs e à Aids encontra-se agravada. Esse
ambiente social desfavorece a reflexão consciente sobre a prática do sexo seguro, situação
potencializada pelo distanciamento dos adolescentes dos serviços de saúde e pela escassez de
informações sobre a saúde sexual saudável (SCHWONKE; FONSECA; GOMES, 2009).
Observa-se a ocorrência de 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 conflitos familiares e instabilidade afetiva. Nota-se
maior frequência de aborto e elevados índices de morbidade e mortalidade entre as jovens.
Como legado da gravidez e da maternidade precoce, a adolescente tende a desenvolver uma
maior criticidade a respeito de sua vida reprodutiva, refletindo uma maior preocupação com o
estudo/qualificação, apesar das crescentes limitações para retomá-los (FARIAS; MORÉ, 2012).
Ademais, o posicionamento dos profissionais de saúde em assumir postura
normatizadora e controladora da sexualidade prejudica o diálogo, impossibilitando a
efetividade do cuidado humano e holístico. Isso favorece que os adolescentes vivenciem suas
experiências afetivossexuais de maneira isolada, arriscada, culpabilizada e desagradável
(SAMPAIO, 2011).
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À procura de sua independência e movido pela curiosidade, o adolescente tende ao
afastamento da proteção familiar e enfrenta situações e comportamentos de riscos como o início
prematuro do consumo de álcool, tabaco e outras drogas (PENSE, 2015). A experimentação
dessas substâncias na idade juvenil reflete em problemas de saúde, abuso e dependência,
improdutividade e evasão escolar, crescente uso dos serviços de saúde e aumento dos gastos
públicos para tratamento do vício.
O álcool é o elemento psicoativo extensivamente consumido no mundo, tendo início
na adolescência (JONHSTON et al., 2015). Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar
(PENSE, 2016), a região Sul aglomera o maior porcentual de adolescentes que consomem
bebidas alcoólicas. Este ato exacerbado é fator preditivo para o aumento da violência, insucesso
escolar, adoção de comportamentos de risco como tabagismo, uso de drogas ilícitas, acidentes
e mortes no trânsito, homicídios, quedas, queimaduras, afogamentos e suicídios (SILVEIRA;
SANTOS, 2012; WHO, 2014). Vale ressaltar que usuários de álcool e outras drogas são
sexualmente mais ativos, com prejuízos aos comportamentos preventivos frente a ISTs e
HIV/Aids (GIACOMOZZI et al., 2012).
Segundo o estudo de Cuidado em Saúde na Criança em Idade Escolar (HBSC),
realizado pela Organização Mundial de Saúde entre 2008 e 2009, o uso do tabaco tem seu início
na adolescência. A maioria dos tabagistas experimentaram o primeiro cigarro ou já
manifestaram a dependência antes dos 18 anos (CURRIE et al.,2012). Este hábito e/ou vício
representa a principal causa de morte evitável, com prejuízo escolar, crescente morbidade ao
ser humano, com custos econômicos relevantes em termos de assistência à saúde e a
improdutividade envolvida (CURRIE et al., 2012). A pesquisa Pense (2016) apontou uma
predominância do sexo masculino quanto à experimentação do cigarro frente ao sexo feminino,
além do destaque da região Sul pela maior expressão de experimentação da substância.
Também em relação ao consumo de drogas ilícitas, há um predomínio do sexo
masculino quanto ao uso, conforme dados da Pense (2016). O Distrito Federal acumula o maior
percentual de escolares do nono ano que utilizam drogas ilícitas.
Uma pesquisa com estudantes do sétimo ano do ensino fundamental e do terceiro ano
do ensino médio de nove escolas públicas de Florianópolis apontou que as drogas mais
consumidas em ordem decrescente foram: o álcool, o tabaco, a maconha, a cocaína e o crack.
No consumo de álcool e maconha, houve uma dominância do sexo masculino frente ao
feminino, sem diferenças entre os gêneros quanto ao consumo de haxixe, mesclado e crack
(GIACOMOZZI et al., 2012).
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Entre os fatores facilitadores para o consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas
destacam-se: a falta de lazer, precárias condições sociais, relacionamento familiar desfavorável
(omissão dos pais ou responsáveis, falta de diálogo familiar, conflitos e violência doméstica),
exemplo de drogadição no núcleo familiar, baixa autoestima dos jovens, presença de
comportamentos antissociais e história de abuso sexual (SILVEIRA; SANTOS, 2012;
GIACOMOZZI et al., 2012). Não se pode desconsiderar o fácil acesso ao álcool e tabaco dentro
do domicílio, em festas e bares, e o incentivo da mídia falada e escrita (COCCO; LOPES, 2010).
No caso do álcool, é comum a exibição de propagandas que associam bebida com
situações de prazer e bem-estar – incentivos para o consumo pelos jovens, apesar de ser proibida
no Brasil sua venda a menores de 18 anos (SILVEIRA; SANTOS, 2012; SAMPAIO FILHO et
al., 2010). Há uma exacerbação dessa situação em adolescentes com vivência nas ruas –
condição preditora de maior vulnerabilidade ao abuso de drogas. Além de sua disponibilidade
e facilidade de acesso, os limites para consumo respeitam as necessidades individuais, somado
às adversidades próprias da situação de rua, como fome, frio e violência (MOURA; SILVA;
NOTO, 2009).
Entre os fatores facilitadores do enfrentamento dessa vulnerabilidade observa-se o
núcleo familiar estruturado, como o bom relacionamento com os pais desde o nascimento.
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, 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 (GIACOMOZZI
et al., 2012). Não se pode ignorar o papel da religião, que, com seus ritos e cerimoniais, educa
e ajusta o comportamento através da crença e da resiliência.
Diante de sua complexidade como fenômeno social, a violência representa um
problema de saúde pública, pelos altos índices de morbidade e mortalidade precoces. Atribuise sua manifestação como uma rebeldia contra a realidade vivenciada pelo adolescente incapaz
de lidar com as transformações peculiares dessa fase (RIBEIRO; CAMPOS, 2002; MELLO
JORGE, 1998; ASSIS; SILVA, 1997; SOUZA, 1994). Essas ocorrências são potencializadas
pela fragilidade do recinto familiar, história de violência e maus tratos domiciliares (COCCO;
LOPES, 2010). Não obstante, observa-se uma relação com uso de álcool e drogas (REIS et al.,
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2013). Essa sombria realidade implica limitação do convívio social e familiar, sentimento de
medo, insegurança pessoal, muitas vezes reproduzida na adultez.
Insegurança no trajeto casa–escola e no recinto escolar, assassinatos, brigas com
armas, assaltos, discriminações racial e social, abusos físicos, psicológicos, sexuais, agressão
por familiar, lesões e sofrimentos, violência no trânsito, bullying são vivenciados por jovens
(PENSE, 2016).
O bullying, uma subcategoria da violência, é definido pelo conjunto de atitudes
agressivas, de natureza intencional e permanente, com uma assimetria de poder entre os pares
com consequência à saúde, como sofrimento psíquico, déficit na aprendizagem, baixa
autoestima, atos de exclusão e abandono escolar, estendendo-se à idade adulta (SAMPAIO et
al., 2015). Essa prática, representada pelo comportamento agressivo dos estudantes, extrapola
os muros escolares, já que é frequente entre indivíduos que compartilham o mesmo ambiente
por período prolongado. Tem-se observado uma predisposição masculina ao bullying e uma
relação com situações de risco (brigas, uso de álcool e drogas ilícitas) (PIGOZE; MACHADO,
2015). Não se pode ignorar a presença do Cyberbullying, uma violência entre pares no universo
virtual (LOPES, 2011). No geral, como causalidade atribuem-se os atos de violência e maus
tratos no núcleo familiar, uma educação permissiva e a falta de referência familiar quanto ao
respeito ao próximo (FANTE, 2005).
Portanto, em busca de um ambiente harmonioso e seguro para o desenvolvimento
social, faz-se necessária a articulação de ações intersetoriais entre escola, serviços de saúde e
comunidade, na tentativa de coibir os maus tratos aos quais os adolescentes podem estar
expostos.

2.2 PROPOSTAS, PROJETOS, PROGRAMAS E
ADOLESCENTE

POLÍTICAS

DE

SAÚDE

AO

No final do século XX, a visão tradicional sobre a saúde baseada no modelo
hegemônico e focada na assistência e controle da doença começou a ser questionada pelos
canadenses, que detinham as mais altas tecnologias no setor médico-hospitalar, mas
apresentavam baixa expectativa de vida.
Em busca de uma nova concepção de promoção da saúde, a fim de assegurar a
qualidade de vida e o bem-estar social em 1974, o então ministro de Saúde e Bem-Estar do
Canadá, Marc Lalonde, elaborou uma nova perspectiva para saúde, baseada na inter-relação de
quatro fatores: biológico, ambiental, hábitos de vida e organização do sistema médico-
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hospitalar, fundamentais para a promoção e manutenção da saúde. Após a feitura do Relatório
denominado Lalonde, o mundo ocidental desperta para uma nova concepção de 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,
expressou 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”, temse:
• 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;
• Alude à participação individual e coletiva no planejamento e efetivação de seus
cuidados de saúde;
• 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
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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, elaborou-se a Carta de Ottawa sobre a promoção da saúde; a qual convoca à participação
organizações governamentais e não governamentais, a Organização Mundial da Saúde e todos
os organismos interessados a juntar 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;
• 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 considerar o contexto sociocultural da
região. Sua aplicabilidade demanda ação conjunta do governo, setores da saúde, econômicos e
sociais, da escola como núcleo de formação, 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. A Segunda Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, em Adelaide, em 1988,
sugeriu a elaboração de políticas públicas saudáveis apoiadas na saúde da mulher, na eliminação
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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, destacou que a criação de ambientes saudáveis e a promoção da
saúde são condições interdependentes e indivisíveis. Também chamou 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 sediou a Conferência Internacional de Promoção
da Saúde. Esse encontro sugeriu ações de promoção da saúde no continente que buscassem criar
condições de bem-estar geral como premissa para o desenvolvimento. Proposta esta que
subsidiou a Declaração de Santa fé de Bogotá (BRASIL, 2002).
Tendo em vista os rumos da saúde no século XXI, em 1997, Jacarta foi o polo da
Quarta Conferência Internacional de Promoção da Saúde. Essa assembleia reconheceu o setor
privado como apoio à promoção da saúde, ponderou as ações alcançadas até o momento,
reavaliou os determinantes de saúde com vistas a reformular novas estratégias de enfrentamento
aos desafios do século vindouro. Nesse propósito, o México foi o seio da Quinta Conferência
Internacional no ano de 2000. Essa convenção consagrou a promoção da saúde como cerne das
políticas e programas, assegurou o comprometimento de todos os setores e da sociedade para
sua efetivação, apoiou a construção de planos de ação nacionais de acordo com seu contexto
cultural e criou e/ou fortaleceu as redes nacionais e internacionais que promovem a saúde
(BRASIL, 2002).
Com o pensamento nas medidas de promoção da saúde, o campo de estudo da saúde
do adolescente tem sido cada vez mais explorado, tanto pela expressividade dessa população
quanto por fatores que envolvem e tornam-se transtornos individuais e/ou coletivos, tais como
gravidez não planejada, 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
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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 no que diz
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 defendeu 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, 1990). No Brasil, a Carta
Magna de 1988 adotou como um dos princípios norteadores os Direitos Humanos e, em seu
artigo 227, instituiu como prioridades nacionais a criança e o adolescente.
Fundamentado na política de promoção da saúde, o Ministério da Saúde (MS) criou
em 1989 o Programa de Saúde do Adolescente (Prosad), visando proporcionar ao jovem uma
visão integral de sua saúde (JAGER et al., 2014). 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, destacamse:
• 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.
Como legado constitucional, em 1990, foi promulgada a Lei nº 8.069, que instituiu 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 condições dignas de existência,

37

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 (BOUZAS; JANNUZZI, 2015).
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 a crianças e adolescentes carentes, a garantia dos
direitos e a atenção socioassistencial, pela análise territorial e avaliação de riscos 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.
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 (BRASIL,
2010a).
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 criou 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
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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, instituiu 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 singularidades de seu usuário (BRASIL, 2010b).
Concomitantemente, ocorre o lançamento oficial, na cidade de Curitiba, do Projeto
Saúde e Prevenção nas Escolas, conduzido pelo Ministério da Saúde, Ministério da Educação,
com apoio das Organizações das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco), Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e o Fundo de População das
Nações Unidas (UNFPA), constituindo o Grupo Gestor Federal. Com o intuito de introduzir os
temas em saúde sexual e saúde reprodutiva, naquele momento, a iniciativa corroborou por
inovar com a distribuição de preservativos nas escolas, pelo estabelecimento de vínculos entre
a escola e as unidades básicas de saúde, respeitando a autonomia do processo educacional e das
escolas e a participação da comunidade no processo. Reformulado em 2005, contou com a
inclusão de um questionário específico no Censo Escolar para o monitoramento das escolas;
ampliação da cobertura para o ensino fundamental; parceria dos estados e municípios na
formação de 22 grupos gestores intersetoriais nas 27 unidades federadas; elaboração de oficinas
macrorregionais; suporte aos encontros regionais e elaboração, impressão e distribuição de
material didático (BRASIL,2006b).
Ainda em 2005, com a promulgação da Lei nº 11.129 (Lei do Projovem), foi 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, criou-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, assistência integral
à saúde sexual e saúde reprodutiva e a atenção integral ao consumo de álcool e outras drogas
(RAPOSO, 2009; BRASIL, 2010b).
Em busca da descentralização do atendimento e aproximação dos serviços de atenção
básica ao seu usuário, em 2006, o Ministério da Saúde criou a Estratégia Saúde da Família e o
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Programa de Agentes Comunitários de Saúde, reformulados pela Portaria nº 2.488 em 2011,
com a aprovação da Política Nacional de Atenção Básica (Pnab). Trata-se de um conjunto de
ações que contemplam a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde, direcionados ao indivíduo e
à comunidade, com enfoque na integralidade da assistência e no impacto na qualidade de vida
e na autonomia da população. Segundo a Pnab, são funções da Estratégia Saúde da Família
(BRASIL, 2012):
• Descentralização e capilaridade do cuidado;
• Resolubilidade 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.
Em 2007, o Governo Federal instituiu o Programa Saúde na Escola (PSE), no âmbito
do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. Esse programa, cujas regras foram
redesenhadas recentemente, tem como objetivo o desenvolvimento de ações intersetoriais de
atenção básica no ambiente educacional a fim de contribuir para a formação integral e a
emancipação da comunidade escolar (gestores, docentes e discentes) (BRASIL, 2017). 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 da 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.
Mais recentemente, o Congresso Nacional criou o Estatuto da Juventude, por meio da
Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013, que reconheceu, em seu artigo 19, os jovens (pessoas
entre 15 e 29 anos) como sujeitos de direito à saúde e à qualidade de vida para promoção,
proteção e recuperação da saúde integral e prevenção de doenças. Declara como diretrizes:
• Acesso universal e gratuito ao SUS;
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• 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, 2013).
Políticas, programas, projetos, estratégias, normas e leis relatadas acimas encontramse ilustrados na figura abaixo, em ordem cronológica sobre os marcos teóricos acerca da saúde
do adolescente.
Figura 1- Marcos teóricos da saúde do adolescente.

Fonte: Autor.
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Vale destacar algumas propostas para o incremento de melhorias no cuidado, na
atenção e na promoção da saúde do adolescente no cenário mundial. A Organização PanAmericana de Saúde/ Organização Mundial de Saúde (OPAS/OMS), pela Divisão de Promoção
da Saúde, recomendam 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 resolubilidade 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);
• Serviços de saúde mental (incluindo apoio aos adultos em convívio com o
adolescente) (WHO, 2002).
Em 2005, a Opas propôs um plano futuro e orientação programática para atenção
primária à saúde (APS) nas Américas por meio do 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 dez 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).
No Reino Unido, em 1997, com a intenção de promover saúde física, emocional,
mental e sexual aos adolescentes, foi implantado um serviço saúde em escolas secundárias de
Oxfordshire, o que caracterizou o projeto Bodyzone. O foco do projeto eram os adolescentes
da zona rural, a fim de proporcionar acesso a serviço de saúde, no entanto, a assistência
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restringia-se a uma hora no período do almoço às segundas-feiras, o que limitava a
contemplação de todas as demandas levantadas pelo público juvenil (CARLSON, 2004).
O governo da África do Sul colocou como prioridade de política os direitos da criança
e do adolescente, para que estes alcancem o pleno desenvolvimento em todas as esferas da vida.
Dessa forma, a partir da ação conjunta dos setores da saúde, educação e desenvolvimento social,
originou-se a Política Nacional de Saúde Escolar e suas diretrizes para implementação.
Conforme a política deliberada, todas as escolas deveriam incorporar em seu currículo
orientação de vida relacionada à sexualidade, à transmissão de Aids/HIV, trauma, violência,
uso de drogas ilícitas e saúde mental, experiência vivenciada por adolescentes em programa de
educação e promoção em saúde nas escolas secundárias da Província de Limpopo
(KWATUBANA, 2014). A estratégia permitiu levar conhecimento, com a finalidade de
empoderar a população-alvo a tomar decisões saudáveis e desenvolver comportamento social
para a vida adulta iminente. No entanto, o estudo ficou restrito apenas a esse circuito
educacional, e a eficácia não pode ser generalizada (TOSIN, 2016).
Embora existam políticas, programas, propostas e garantias legais à saúde do
adolescente, na prática, o cumprimento na integralidade de suas atividades ainda se encontra
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,
as precárias ações intersetoriais e uma prolongada espera para o atendimento efetivo. Ademais,
muitos adolescentes não procuram os serviços de saúde pela dificuldade de acesso, por se
sentirem inseguros quanto à confiabilidade do médico e, uma vez sadios, consideram que a
visita preventiva não justifica razão necessária para acessar o serviço de saúde.
Observa-se uma diversidade de sintomatologia que perpassa o fenômeno saúdedoença, como a violência, o uso abusivo de álcool, tabaco e outras drogas, a prática sexual
precoce e desprotegida, a iminência de gravidez indesejada e a propagação de infecções
sexualmente transmissíveis e seus riscos inerentes, que desafiam o arsenal diagnósticoterapêutico existente, o que implica a necessidade de estudos, renovação e aperfeiçoamento das
práticas de saúde. Somado 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 peculiaridades 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
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(SANCHEZ; OLIVEIRA; NAPPO, 2004; SKINNER et al., 2003; WHO, 2002; OLIVEIRA et
al., 2017).
Atualmente, as ações de saúde ao adolescente transcorrem apoiadas no modelo
assistencial centrado na doença, na medicalização e na política sanitária muito aquém das
necessidades desse usuário. Sendo assim, faz-se necessária uma reorganização dos serviços de
forma ativa, pró ativa e resolutiva às demandas do universo juvenil.

2.3 RUMOS
DA
SAÚDE
ESCOLAR
COMO
MULTIDISCIPLINARIDADE NA EDUCAÇÃO

FAVORECEDORA

DA

Estudos sobre as práticas de saúde multidisciplinares reconhecem o ambiente
educacional como promissor para a multiplicação das ações de promoção da saúde (BESERRA
et al., 2011; CAVALCANTE et al., 2012; FAIAL et al., 2016a; FERREIRA et al., 2012;
GUBERT et al., 2009; HAACK et al., 2010; MARTINS et al., 2011; MURTA et al., 2012;
RIBEIRO; CAMPOS, 2002; VITÓRIA; SILVA; VRIES, 2011; SILVA et al., 2011).
Esse reconhecimento é secular, pois a história faz referência ao médico alemão Johann
Peter Frank (1745-1821) como patrono da saúde escolar, ao identificar a escola como um
oportuno local para a realização de práticas de prevenção e promoção da saúde. Como oposto
em uma linha do tempo, de um lado, é possível observar a identificação da escola como
ambiente de transmissão de normas de civilidade e de higiene apoiadas nas ideias higienistas
nos séculos XIX e XX. Por outro lado, reconhece-se a escola como lócus de promoção da saúde.
Estudo recente sobre as práticas de saúde escolar encontradas nas escolas dos países
Latino-Americanos observou um predomínio das iniciativas com foco no binômio saúdedoença, centradas na triagem, elaboração de perfis epidemiológicos e ações educativas voltadas
a prevenção, higiene e primeiros socorros. A maioria atividades indiferentes ao contexto
sociocultural local com normas e vigilância de risco nem sempre alcançáveis. Frente ao
exposto, ainda se percebe a coexistência de práticas assistencialistas apoiadas no modelo
hegemônico dividindo espaço com as ações de promoção da saúde escolar (CASEMIRO;
FONSECA; SECCO, 2014).
Considera-se a escola um ambiente formador de conhecimento e habilidades, local de
relação e inter-relações socioculturais entre seus pares, como também um espaço promissor ao
desenvolvimento de ações de promoção da saúde. Portanto, por meio de práticas educativas, ao
abordar assuntos do cotidiano dos jovens, a escola permite a emancipação de seus membros e
da comunidade, com o objetivo de estimular o desenvolvimento de hábitos e comportamentos
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saudáveis. Tal prática foi vivenciada por adolescentes de dez escolas secundárias do circuito
educacional de Vhumbedzi, na província de Limpopo da África do Sul, quando um programa
de educação e promoção da saúde foi aplicado. Ao avaliar essa estratégia, observou-se que a
proposta auxiliou seus participantes na construção de decisões informadas saudáveis e
comportamentos sociais vitalícios (TOSIN, 2016). Dessa forma, torna-se imperiosa a inserção
de atividades de promoção da saúde como proposta curricular da instituição de ensino
(ALMEIDA et al., 2011).
Sendo assim, em 1994, a União Europeia, amparada pelo Conselho da Europa, a
Comissão Europeia e o Gabinete Regional da Organização Mundial da Saúde, criou a Rede
Europeia de Escolas Promotoras de Saúde com a intenção de apoiar as organizações e
profissionais para a elaboração e a conservação das práticas de promoção da saúde escolar em
conformidade com o contexto avaliado. No ano seguinte, a Organização Pan-Americana da
Saúde oficializou o Projeto Regional de Escolas Promotoras de Saúde com finalidade de
colaborar na edificação das ações de promoção da saúde de escolas nos países da América
Latina e do Caribe. Desde então, os países Latino-Americanos e do Caribe têm incrementado
as práticas de promoção da saúde na escola, a partir das atividades desenvolvidas no cenário da
saúde escolar (CASEMIRO; FONSECA; SECCO, 2014; ROCHA et al.,2011).
Essa estratégia das Escolas Promotoras de Saúde amplia suas concepções e ações para
uma visão holística, integral e interdisciplinar do ser humano, dentro do contexto social, político
e ambiental. Através de atividades construtivas e harmônicas pretende despertar em seu público
hábitos e práticas saudáveis para a emancipação e construção da cidadania.
Raeburn e Rootman (1999) definiram três conceitos básicos da promoção da saúde:
(1) o cuidado em saúde tem como foco o indivíduo; (2) os indivíduos possuem autonomia sobre
sua saúde; e (3) os indivíduos podem ser estimulados para assumir hábitos positivos. As atitudes
e comportamentos do indivíduo têm influência na sociedade e podem resultar em mudanças
organizacionais.
Nesse sentido, buscando a construção de estratégias de promoção da 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;

WALLERSTEIN & BERNSTEIN, 1994). 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 (ALMEIDA et al., 2011; BESERRA et al.,
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2011; MARTINS et al., 2011; MURTA et al., 2012; RIBEIRO; CAMPOS, 2002; VITÓRIA;
SILVA; VRIES, 2011; SILVA et al., 2011); mental (CAVALCANTE et al., 2012; GUBERT
et al., 2009) e emocional (FERREIRA et al., 2012; HAACK et al., 2010). Numa tentativa
inovadora de ampliar o conhecimento em saúde, a rede virtual favorece a expansão dos
horizontes da educação em saúde para além dos muros escolares (CAVALCANTE et al., 2012).
Esse termo educação em saúde vem sendo empregado desde o século XX e pertence à
história da saúde pública. Na década de 40, com o crescimento da medicina preventiva pelo
Serviço Especial de Saúde Pública, empregou-se uma educação em saúde autoritária,
mecanicista e biologicista, sendo as classes sociais passivas e incapazes de assumir iniciativas
próprias. Outra forma de aplicação observada foram as ações verticais de cunho informativo,
com o propósito de promover uma mudança de hábitos de vida, empoderando o indivíduo para
o exercício do seu autocuidado, estruturalmente aplicada até o momento (FALKENBERG,
2014).
A educação em saúde é oferecida em muitas políticas públicas de saúde ao adolescente.
Confia-se a esta prática a reflexão crítica e reformadora da realidade, com a pessoa como agente
promotor da saúde, por meio do conhecimento técnico-científico e práticas que buscam atender
as necessidades biológicas, psicossociais e espirituais individuais e do grupo (CASTRO, 2003;
JOMAR et al., 2011; MARTINS et al., 2009).
Os adolescentes alfabetizados em saúde são capazes de acessar informações com um
médico da atenção primária ou na internet, assim como nos serviços de acordo com suas
necessidades, facilitando as intervenções no cuidado em saúde (MASSEY, 2012). Uzark (1989)
destaca que adolescentes com doença cardíaca congênita devem ser encorajados a participar do
seu cuidado de saúde e, para isso, carecem de informações quanto a sexualidade, contracepção,
risco de gravidez, exercícios e nutrição, comumente não encontradas na escola e entre seus
pares, mas sim nos profissionais de saúde, sendo o enfermeiro a figura fundamental para o
crescimento psicossocial e a independência desses jovens. Fato observado no estudo de
Macdonald (1995), em que o emprego de um programa de educação em saúde cardiovascular
provocou entre adolescentes a tomada de decisões informadas sobre sua saúde cardiovascular
no momento presente e na sua vida futura.
Com o objetivo de alfabetizar os adolescentes fora do recinto escolar e aqueles
desmotivados, um estudo desenvolvido na Califórnia, na década de 80, empregou a educação
em saúde na mídia através de uma emissora de rádio, com perguntas e respostas proferidas entre
adolescentes e profissionais de saúde, respectivamente, o que despertou entre os adolescentes
a busca por serviços de saúde locais, a fim de sanar suas necessidades (MASCHHOFF, 1981).
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Já no estudo de Banister (2004), a educação em saúde foi trabalhada em roda de
conversa não estruturada com adolescentes por meio do uso da escrita livre, da interpretação de
papéis e do rastreamento do corpo ao focar as relações de saúde das jovens em seu namoro. Tal
ação provocou entre as participantes a reflexão e o entendimento sobre alguns de seus
comportamentos de saúde. Tratou-se de uma intervenção de promoção da saúde,
multidisciplinar entre a enfermagem e a educação, que desenvolveu um currículo de
reconstrução social no desenho da educação em saúde, com o objetivo de atender as
necessidades manifestadas do comprometimento de saúde fruto de relacionamentos de namoro
entre adolescentes (BEGORAY, 2005). Já a aplicação da educação em saúde bucal à população
de adolescentes indígenas, através de palestras educativas, interpretações de papéis, discussão
em pequenos grupos e concursos em grupo, promoveu entre os sujeitos um aumento da
frequência de escovação e a diminuição da mastigação de bétele, a noz de areca, componente
essencial da libra de mascar, utilizada em cerimônias culturais (YANG, 2009).
Com a intenção de aproximar a prática da educação em saúde às necessidades sociais
do público jovem, fomentou-se um movimento entre os profissionais de saúde que culminou
com a reformulação do termo para educação popular em saúde. Esta terminologia organiza
ações de educação em saúde como prática social e global, de forma a contemplar os interesses
da população. Trata-se de um desafio da prática de saúde que valoriza o conhecimento do senso
comum e faz uma análise crítica da realidade (FALKENBERG, 2014). Prática pedagógica que
encontra na roda de conversa um ponto de encontro entre adolescentes e cuidadores, espaço de
negociação, acolhimento e produção de prazer (SAMPAIO, 2014). Com a era digital e a
virilização da informação, Park (2016) inseriu a educação em saúde na plataforma do Facebook
como programa de prevenção de obesidade, cuja eficácia carece de estudos (PARK, 2016).
Sabe-se que cuidado, educação em saúde e preocupação pela formação do ser
adolescente não são atitudes puramente impulsivas ou sentimentais do profissional de saúde
inserido na escola. Para sua concretude, faz-se necessária uma sistematização educativa que
envolva os seguintes passos: identificação e análise das demandas de aprendizagem dos
adolescentes; organização; ato de doutrinar (educar, formar, explicar, instruir, indicar);
apreciação dos resultados associados às teorias e conceitos que valorizam o diálogo,
participação e empoderamento (BASTABLE, 2010). Porém, as habilidades e competências
necessárias aos profissionais para exercerem ações de ensino de autocuidado e formação para
a vida são talentos, muitas vezes, pouco desenvolvidos ou ausentes, no entanto, carecem ser
expandidos entre os atores envolvidos no cuidado (SOUZA, 2013).
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O êxito dessa prática requer o estabelecimento de parcerias intersetoriais, afinando
laços com os docentes de maneira participativa para a efetivação dessa prática. A cooperação
do docente merece destaque, porque ele é um membro multiplicador e transformador de
opiniões no meio escolar. Não se trata de uma inversão de funções, o profissional de saúde,
sobretudo o médico e o enfermeiro, nas suas atribuições, pode acompanhar, promover e orientar
a capacitação dos professores para o domínio dos conceitos de saúde conforme as convenções
internacionais e as políticas públicas, qualificando-os para a elaboração de iniciativas
integradoras de conhecimento (CASEMIRO; FONSECA; SECCO, 2014).
Acrescenta valor o envolvimento ativo do adolescente como sujeito que sente, vive e
padece frente às vulnerabilidades percebidas; muitas vezes, determinantes da qualidade de vida
do ser inserido no mundo-da-vida escolar. Afinada ao exposto, a promoção da saúde escolar
contempla atividades de educação popular em saúde e educação em saúde, com a intenção de
formar membros multiplicadores do saber e coautores de seu cuidado. Iniciativa desafiadora ao
enfrentamento dos problemas encontrados, um elo entre o conhecimento e a prática da saúde,
tendo em conta a demanda da população (FALKENBERG, 2014).
A relevância da educação em saúde como cuidado e formação do adolescente atende
à iminência de reproduzir uma cultura de cuidado e comportamento saudável frente às vivências
acompanhadas de danos à saúde, seja pela falta de conhecimentos sobre a prevenção, seja pela
carência de orientação pelos agentes de saúde, bem como pela dificuldade de acesso ou discreta
presença juvenil nos serviços de saúde, haja vista a interferência dos pares ou bloqueio pessoal.
Para a implementação da proposta de educação em saúde no cuidado e formação do
adolescente na escola como política pública de promoção da saúde, faz-se necessário o
gerenciamento e a participação intersetorial entre escola, saúde, família e comunidade, com o
diálogo entre saúde, educação e comunidade de modo holístico e integral. O estudo de GuilamoRamos (2010) verificou que o emprego de um programa de prevenção ao tabagismo em uma
escola aplicado a mães e seus filhos adolescentes afro-americanos e latino-americanos em
comparação à amostra de adolescentes sem o vínculo familiar presente, maximizou a redução
do hábito de fumar na amostra do binômio mãe-adolescente. Acredita-se que iniciativas
interdisciplinares aplicadas às demandas da realidade, com apontamentos dos problemas reais
e das respostas adequadas em ação conjunta entre saúde, comunidade escolar e família, podem
construir a autonomia e o empoderamento do ser adolescente para o exercício do autocuidado.
O Quadro 2 representa a síntese dos artigos incluídos no processo da revisão
integrativa da literatura, sobre a educação em saúde no cuidado e formação do ser adolescente,
sem intervalo temporal determinado, devido à escassez de pesquisas na área.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO-FILOSÓFICO-METODOLÓGICO
Este capítulo apresenta o referencial teórico-filosófico-metodológico que orienta este
estudo: a Fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty. A fenomenologia tem se constituído base
filosófica para metodologias qualitativas nas quais o ser humano é o objeto de estudo. É uma
palavra composta do termo “fenômeno” acrescido do sufixo “logos”. Fenômeno vem da
expressão grega phainómenon, que deriva do verbo grego phainesthai, significando mostrarse, desvelar-se. Assim, o fenômeno é tudo o que se desvela ao sujeito que o interroga. O sufixo
“logos” tem diversos significados, como discurso, reunião. Logo, 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 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, p. 134). 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. Uma doutrina filosófica transcendental que “coloca o
pensamento fenomenológico em suspenso, para compreender as afirmações da atitude natural”.
Filosofia para a qual “o mundo está sempre ali, antes da reflexão cujo esforço consiste em
reencontrar este contato ingênuo com o mundo” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 4). 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, 2011).
A fenomenologia é estar sempre recomeçando uma situação. Ela é um sendo. 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, 2011, p. 2).
O presente estudo tem por referencial teórico-filosófico o pensamento de Maurice
Merleau-Ponty. Filósofo que viveu na França (1908-1961) e estudou filosofia na École Normale
Supérieure (ENS) 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 durante um ano. Em 1935, assumiu o cargo de professor assistente na
referida escola, até o começo da Segunda Guerra Mundial. Nesse ínterim, concluiu sua primeira
tese de doutoramento, que originou sua primeira obra em 1942, com o título “A Estrutura do
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Comportamento”. Nos anos 30, aproximou-se dos ideais do marxismo hegeliano, uma
concepção menos mecanicista que o comunismo.
Com o início da Segunda Guerra, Merleau-Ponty serviu na infantaria, desmobilizada
pela derrota francesa imposta pelo exército alemão. Retornou aos liceus, quando se aproximou
de Jean-Paul Sartre, filósofo contemporâneo e escritor francês, amante do existencialismo
francês. Juntos auxiliaram a formação do partido Socialismo e Liberdade, em oposição ao
Nazismo, sendo desfeito após um ano. Em 1945, Merleau-Ponty e Sartre fundaram a Revista
“Os Tempos Modernos”. Também nesse ano, o filósofo publicou seu grande legado,
“Fenomenologia da Percepção”, também fruto de uma tese de doutorado. Nesse momento,
passou a lecionar no ensino superior, como professor de filosofia da Universidade de Lyon.
Em 1949, o filósofo passou a lecionar psicologia e pedagogia na Sorbonne. Em 1952,
obteve uma cátedra de filosofia no Collège de France, onde permaneceu até o final de sua vida.
Em 1947, publicou a obra política “Humanismo e Terror”, oportunidade que relatou seus
conflitos frente à repressão comunista ao ocidente e seu apreço pelo socialismo marxista. As
crescentes pressões do comunismo soviético deflagraram a ruptura entre Merleau-Ponty e
Sartre, ocasião em que Merleau-Ponty renunciou à função de editor da Revista “Os Tempos
Modernos”. Em 1955, publicou “Aventuras da Dialética”, em que relata suas concepções
políticas posteriores e faz uma crítica contundente a Sartre. Em 3 de maio de 1961, aos 53 anos,
morreu de infarto agudo do miocárdio (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, 2011).
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, no 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. 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, em vez de estar ao lado deles. No
entanto, tende-se a pensar em corpo separado da mente (MERLEAU-PONTY, 2011).
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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, segundo Merleau-Ponty,
não é um conjunto de órgãos, mas 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 objeto se tornem deslocáveis e ambíguos
(MERLEAU-PONTY, 2011).
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, 2011).
O corpo é veículo do ser no mundo. 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 que mantém
abertas suas diferentes janelas sensíveis. Há fios intencionais entre o corpo e o mundo, de
maneira que descrever a experiência corpórea requer, 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 explora o mundo por meio de todos os
sentidos, de maneira que o corpo inteiro responde ao que se apresenta à percepção (MERLEAUPONTY, 2011).
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, 2011). Nesse sentido, faz-se necessário dizer
que, segundo 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 nesse aspecto a gestualidade, a expressão corporal e todas as variações da
fala, ou mesmo do próprio silêncio (MERLEAU-PONTY, 2011).
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O filósofo afasta o binômio pensamento e linguagem, tal como realiza 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, 2011). Com efeito,
mister se faz dizer que, segundo 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, 2011). 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 (MERLEAUPONTY, 2011).
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 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). Isso
corrobora o fato de que a fenomenologia é intuição de essências, de eidos, de cerne, de um
invariante da experiência visada.
Esse mundo referido pelo filósofo é o meio natural e o campo de todos os nossos
pensamentos explícitos, sendo que é nesse 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 esse processo chamado de hábito
(MERLEAU-PONTY, 2011).
O método fenomenológico 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, 2011).
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, 2011).
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O estudo da fenomenologia é um estudo não das essências puramente abstratas, mas
sim das essências que são, primordialmente, 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, 2011).
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, 2011).
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, quanto mais eu me relaciono com o mundo, mais me
aproximo de uma compreensão deste mundo de significados (MERLEAU-PONTY, 2011).
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 –
expressões atribuídas pelos sujeitos que vivenciam a experiência de acordo com suas
percepções sobre aquilo que está 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,
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 A TRAJETÓRIA METODOLÓGICA
Na trajetória metodológica, apresentam-se o cenário da pesquisa, os participantes da
pesquisa, o procedimento para produção de dados, tratamento e análise dos dados, a verificação
da essência do fenômeno, os aspectos éticos da pesquisa, riscos e benefícios do estudo.

4.1 A ESCOLHA PELA PESQUISA FENOMENOLÓGICA
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, de natureza fenomenológica,
fundamentado 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 relação à educação em saúde como suporte ao cuidado e sua formação 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, 2011).
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
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. O ser humano é um corpo de história, personificação única, e que ele
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contempla a partir de um determinado ponto no mundo, o que propicia que as suas apropriações
sejam parciais (MERLEAU-PONTY, 2011).

4.2 O CENÁRIO
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 desejar aplicar a educação
em saúde (produto da minha dissertação de mestrado) como ação de cuidado em saúde aos
alunos adolescentes; b) por sentir a necessidade de realizar este estudo em meu ambiente de
trabalho, com os adolescentes em momento de formação; c) por ser o único colégio público no
município com um serviço de saúde próprio, porém pouco utilizado, como instrumento de
orientação na formação do aluno; e d) por não haver uma política de cuidado em saúde do aluno
adolescente preestabelecida.
Na história de sua fundação, as atividades do colégio tiveram início em 9 de abril de
1970. Localizada 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, tiveram início atividades pedagógicas com o curso
técnico em agropecuária e o técnico em economia doméstica rural (RABELO F. L., MOREIRA,
2013; IFF, 2019).
Em 1973, frente às 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, o instituto foi incorporado à rede federal de colégios vinculados
às universidades (RABELO F. L., MOREIRA E., 2013; IFF,2019).
Sob a nova gestão, houve a expansão dos cursos de formação de professores e ensino
médio integrado ao ensino agrícola. A unidade também foi sede do curso de graduação de
serviço social da UFF e funcionou como núcleo de pesquisa e extensão para estudantes de pósgraduação de veterinária e educação (RABELO; MOREIRA, 2013; IFF, 2019).
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No século XXI, as mudanças econômicas vivenciadas em Niterói 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. Com nova
proposta de ensino, em dezembro de 2008, a escola foi transformada em Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (RABELO; MOREIRA, 2013; IFF, 2019). Desde
então, o Campus, junto com outros 11 campi, encontrou-se subordinado à Reitoria em Guarus,
distrito de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro.
Em 2010, ocorreu nova expansão com a implementação do curso de Técnico em
Informática e a primeira turma do curso de graduação em bacharelado em Ciência e Tecnologia
de Alimentos (RABELO; MOREIRA, 2013; IFF, 2019). Em 2013, foi instituído o curso de
Técnico em Meio Ambiente e, em 2015, o curso de Técnico em Química. Em 2017, surgiu o
curso de alimentos em substituição ao curso de Técnico de agroindústria. Logo, a instituição
oferece cinco categorias de cursos técnicos integrados ao ensino médio, e o remanescente curso
de agroindústria, somando 24 turmas, assim distribuídas: três turmas de primeiro ano, duas de
segundo e uma de terceiro na modalidade de agropecuária; uma turma para cada ano do ensino
médio de meio ambiente e química; duas turmas de primeiro ano, uma turma de segundo e uma
de terceiro ano no curso de informática e três turmas de primeiro ano, duas tanto de segundo
quanto de terceiro ano do ensino médio de alimentos, e uma turma de terceiro ano,
remanescente do curso de agroindústria.
Também apresenta cursos técnicos subsequentes e/ou concomitantes com duração de
dois anos, sendo duas turmas de agropecuária, duas de alimentos, quatro de informática e duas
de meio ambiente. Além disso, proporciona, na qualidade de educação a distância, o curso de
técnico em segurança do trabalho (uma única turma finalizando o terceiro módulo e iniciando
o quarto). No turno noturno, são ministradas as aulas do curso de graduação como bacharelado
em ciência e tecnologia de alimentos, com turmas no segundo, quarto, sexto e oitavo períodos.
No total, são 39 turmas que alocam os 676 alunos matriculados, entre estes 480 cursam o ensino
médio.
Vinculados à unidade estão 156 servidores. Destes, sete (cinco docentes e dois
técnicos-administrativos) estão cedidos a outros campi, 80 são docentes efetivos e sete
substitutos na escola. E o quadro de técnicos-administrativos é de 62 funcionários, não
contabilizando os operários terceirizados da limpeza, da cozinha e do campo.
A escola oferece alojamento a 73 alunos do sexo masculino, selecionados segundo o
critério da renda familiar. O alojamento feminino, finalizado recentemente, ainda não foi
habitado, aguardando novo processo seletivo.
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O espaço saúde funciona no bloco ao lado da cantina, em um espaço físico maior, com
ampla sala de enfermagem, um consultório odontológico e três consultórios: o primeiro
armazena material da psicóloga e da assistente social, o segundo é emprestado para o uso do
Núcleo de Assistência e Bem-Estar do Servidor (Napben), o terceiro é o consultório médico.
Este espaço se encontra sob a coordenação da Diretoria de Assistência Integral à Formação do
Estudante (Daife).
O plano de desenvolvimento interno institucional encontra-se em construção. No
entanto, a proposta vigente no que diz respeito à saúde, orienta o profissional da saúde, de modo
geral, a prestar o primeiro atendimento ao usuário aluno e realizar encaminhamento, caso
necessário, para serviços especializados do município que trabalham em parceria com nossa
instituição educacional. Os membros das equipes de saúde não são uniformes entre os campi, e
não há uma unicidade do cuidado em saúde ao aluno e servidor da instituição; as atividades da
saúde desenvolvidas são variadas conforme os campi e seu corpo profissional presente.
O serviço de saúde no campus opera nos turnos diurno e vespertino, com quadro de
servidores constituído apenas por uma médica e um auxiliar de enfermagem, pois a odontóloga
foi removida para o Campus Centro em Campos dos Goytacazes, levando consigo o código de
vaga. As ações desenvolvidas seguem a inclinação da gestão, sendo atribuídas ao profissional
de saúde atividades assistenciais, como consultas, verificação de sinais vitais, acolhimento e
direcionamento das emergências, campanhas de vacinação, além do encaminhamento a
diversas especialidades e ações burocráticas de recebimento de atestados dos servidores.
Na ausência da odontóloga, os alunos recebem atendimento odontológico através do
odontomóvel, um micro-ônibus itinerário do município que realiza visitas, cuja frequência é
acordada diretamente com a direção da instituição.

4.3 OS PARTICIPANTES DA PESQUISA
A instituição acolhe alunos da zona rural e urbana do noroeste fluminense, do sul do
Espírito Santo e do sudeste de Minas Gerais. Os alunos matriculados nos cursos do ensino
médio técnico-tecnológico são discentes adolescentes a partir dos 14 anos, de ambos os sexos,
oriundos das zonas rural e urbana. Os provenientes do campo vislumbram no colégio agrícola
uma oportunidade para aprimoramento de sua prática. Os procedentes da cidade, frente ao grau
de excelência do corpo docente, enxergam uma ocasião de profissionalização técnica, assim
como um promissor trampolim para a universidade. Constituem um grupo heterogêneo de
estudantes com diferenças culturais, econômicas e sociais, camufladas quando uniformizados.
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Apresentam uma diversidade de demandas, desde ações assistencialistas guiadas pelos
ideais higienistas a ações de promoção da saúde, norteadas pelas sessões de educação em saúde,
como desveladas em minha dissertação.
No momento da coleta, 480 estudantes encontravam-se matriculados nos cursos
técnicos do ensino médio. Para a coleta de dados, foram incluídos discentes adolescentes
inscritos nos cursos técnicos integrados ao ensino médio (agropecuária, alimentos, informática,
meio ambiente, química e agroindústria), que assistiram e/ou participaram das sessões de
educação em saúde promovidas pela pesquisadora, com idade mínima de 14 anos. Acredita-se
que a participação ajudará na formação de conceitos, na formulação de ideias acerca do papel
da educação em saúde como apoio ao cuidado e sua formação. Excluem-se os discentes que
não estiverem presentes na escola por licença médica, suspensão temporária por ato
indisciplinar ou por participarem de visita técnica externa ao cenário de pesquisa.

4.4 A COLETA DE DADOS
Esta etapa busca detalhar o passo a passo do desenvolvimento da pesquisa com o
objetivo de realizar a produção dos dados pela entrevista fenomenológica.

4.4.1 A anuência: etapa preliminar da pesquisa
No primeiro momento, entrei em contato pessoalmente com o diretor da escola
apresentei-me como doutoranda do Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde
(Paccs) da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) da Universidade Federal
Fluminense (UFF) e solicitei a autorização para desenvolver a pesquisa mediante exposição da
minha proposta (Apêndice A).

4.4.2 A aproximação: o prelúdio da produção dos dados
“Não apenas para nos adaptarmos à realidade, mas, sobretudo, para
transformar, para nela intervir, recriando-a” (FREIRE, 1996, p.28).

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, dentro do universo de alunos matriculados
nos cursos técnicos do ensino médio, procurei alcançar uma amostra de pelo menos 50
discentes, por considerar um contingente expressivo e representativo para melhor aquisição dos
dados necessários ao estudo.
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No entanto, o desafio inicial para a realização deste estudo foi como, na condição de
servidora técnica-administrativa e pesquisadora, uma vez alocada no espaço de saúde da
instituição, longe do universo da sala de aula, me aproximaria dos alunos adolescentes
matriculados na escola.
Nessa proposta, tive a intenção de oferecer as sessões de educação em saúde aos
discentes como retorno à comunidade escolar, conforme elucidado em minha dissertação de
mestrado. Porém, frente à intensa carga horária cumprida pelos alunos em regime integral,
oferecer mais uma aula poderia ser cansativo para eles e pouco produtivo. Logo, com o
propósito de driblar toda e qualquer metodologia dedutiva, mergulhei na leitura sobre formas
inovadoras de transmissão e produção de conhecimento.
A aprendizagem é um processo dinâmico e contínuo, em que a perspicácia da
transmissão do conhecimento pode ser ampliada ao se combinar a experimentação e o
questionamento da temática a ser desenvolvida, permitindo uma compreensão aprofundada do
assunto. Nesse sentido, as metodologias ativas surgem como uma promissora opção para uma
educação inovadora, pois o ensinar e aprender exigem uma movimentação interna e externa do
docente e do aprendiz, no que se refere ao entusiasmo, seleção, compreensão, confrontação,
avaliação e execução. Essa combinação de metodologias formais, informais, múltiplas,
intencionais e não intencionais, que se perfaz na metodologia ativa, tem como foco o discente,
ao transformá-lo em protagonista de seu processo de aprendizagem para desenvolver sua
capacidade de elaborar, entender e incrementar o conhecimento de forma emancipatória e
participativa. Para isso, essa estratégia busca valorizar o conhecimento prévio do aprendiz para
apoiar o processo de ensino-aprendizagem (BACICH, 2018).
Destarte, a sala de aula se transforma em um palco de cocriação, no qual a produção
do conhecimento perpassa a problematização de situações concretas, por desafios, jogos,
experiências, projetos através de meios simples ou sofisticados, técnicas básicas ou complexas
que, aliadas à criatividade dos alunos e docentes, transformam o processo de aprendizagem em
uma ousada façanha pedagógica. Essa estratégia faz um convite para mudança do paradigma
escolar, em que a cultura do ensino é dominada pela figura do professor e o aluno como sujeito
passivo que recebe o conhecimento. No entanto, essa aprendizagem reflexiva me desperta a
assumir uma postura acolhedora, criativa, aberta e empreendedora na comunidade escolar
(BACICH, 2018).
Inúmeras são as modalidades educacionais inovadoras disponíveis, tais como estudo
híbrido, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, sala
invertida, movimento maker, instrução por pares, alunos como designers, design thiking, entre
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outras (FILATRO, 2018). A escolha depende da afinidade do docente com modo eleito e o
objetivo a ser alcançado, de forma que o processo de ensino-aprendizagem não permaneça
engessado.
As metodologias ativas são muito difundidas no cenário da saúde. Um exemplo
concreto são as rodas de conversa, que, pela informalidade, permitem difundir o conhecimento,
provocam a reflexão entre seus participantes, constituindo-se em ferramenta favorável à
produção de conhecimento (DIAS, 2018).
Maia (2012), em seu estudo, utilizou tecnologias educacionais no processo de ensinoaprendizagem como dinâmicas de avaliação, minuto-cinema, momento-teatro e caixa dos
sentidos com 25 crianças de 5 a 7 anos e observou o desenvolvimento de competências na
promoção da saúde alimentar infantil.
As metodologias ativas aplicadas ao ensino superior deixam de ser um modismo, mas
uma prática inovadora com perfil crítico-reflexivo que atende as Diretrizes Curriculares
Nacionais (SENA, 2018). E, uma vez aliadas à educação popular no contexto de formação dos
profissionais de saúde, apoiam a consolidação de uma formação emancipatória e libertadora,
pois valorizam o conhecimento do aluno do processo ativo de busca do conhecimento (SIMON,
2014).
Essa prática educativa também é familiar na modalidade de ensino a distância, no
entanto, observa-se uma resistência dos alunos em aceitarem essa estratégia ativa de produção
do conhecimento e muitos destes abandonam o ambiente virtual de aprendizagem. A efetivação
dessa proposta de ensino democrática exige um esforço de todos os envolvidos, docentes e
discentes (FONSECA, 2017).
Compenetrada nesse saber, busquei introduzir essa prática inovadora de forma lúdica
e criativa nos encontros educacionais em saúde com o objetivo de motivar os alunos a participar
da pesquisa; e assim, através do referencial fenomenológico, compreender as experiências que
os alunos adolescentes vivenciaram a cada sessão de educação em saúde, através dos sentidos
e significados de como o sensível se lhes revela.
A entrada em campo ocorreu nos meses de agosto a novembro de 2018, após a
aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa (Anexo A). Motivada em aproximar-me dos sujeitos
da pesquisa e como um retorno à comunidade IFF quanto à vivência do aluno acerca da saúde
na escola, realizei sessões de educação em saúde com os discentes do ensino médio,
mensalmente, nos meses de agosto, setembro e outubro. Com a intenção de despertar os alunos
a participar das sessões de educação em saúde, busquei descobrir o tema de interesse a ser
levado a cada encontro. Nessa dinâmica, confeccionei seis urnas artisticamente decoradas, três
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no formato de lápis e três no de cubos mágicos, reproduzindo objetos comuns aos discentes,
com o propósito de chamar atenção dos adolescentes e captar a temática a ser trabalhada
(Apêndice B).
Cada instrumento estampou a seguinte pergunta: qual a sua dúvida em relação a um
tema de saúde? Deposite aqui. Duas urnas foram distribuídas nas dependências da escola, em
locais de maior fluxo de alunos (refeitório e biblioteca), nos primeiros 20 dias de cada mês.
Nesse mesmo período, as demais urnas foram conduzidas diariamente de forma itinerante a
todas as turmas dos cursos técnicos do ensino médio, com o objetivo de avivar o envolvimento
dos participantes que deixavam registrado um assunto de seu interesse a ser discutido
(Apêndice C). Ao final do período de exibição a cada mês, as mesmas foram recolhidas e
abertas. Os manuscritos foram lidos e distribuídos segundo o conteúdo identificado, e a temática
eleita foi aquela com maior repetição redigida nos manuscritos apurados. Os temas apurados
foram: educação em sexualidade, saúde mental e neurociência nos meses de agosto, setembro
e outubro respectivamente (Apêndice D).
As sessões de educação em saúde ocorreram na última semana de cada mês,
perpassando as 24 turmas do ensino médio em horários disponibilizados pelos professores. A
cada encontro busquei prestar esclarecimentos à comunidade escolar, sanar dúvidas e apresentar
a visão da saúde sobre o conteúdo de interesse dos alunos por meio de uma breve exposição do
assunto, acrescida de uma dinâmica e/ou jogo relacionado com o desejo de fazê-los interagir
com a mensagem a ser transmitida.
Dessa forma, na primeira sessão, que tratou da educação em sexualidade e orientação
sexual, iniciei com a dinâmica da bexiga e perguntas. O aluno de posse da bexiga, ao estourála, responderia a uma pergunta relacionada ao tema, com o objetivo de aguçar a participação
dos mesmos e avaliar o conhecimento destes sobre o assunto a ser imediatamente trabalhado.
No segundo encontro, em setembro, trabalhei o tema saúde mental. Iniciei com a explanação
sobre ansiedade, síndrome do pânico, depressão e suicídio e terminei abordando espiritualidade
e resiliência com a dinâmica da caixinha do espelho. Nessa atividade, cada aluno recebeu uma
caixinha fechada e eu esclareci que, no interior, existia a foto de uma personalidade única e
importante para cada um. Ao abri-la, o estudante se reconhece no espelho depositado no fundo
da caixa, numa reflexão sobre o amor próprio. No terceiro encontro, dediquei-me à abordagem
da neurociência. O primeiro slide apresentava um jogo inteligente ao exibir a figura geométrica
do quadrado formado pela junção de diversas peças geométricas menores distintas. Durante a
explicação, esclareci a formação e divisão do sistema nervoso, palestrei sobre o estresse prévestibular, memória e atenção. Nesse momento, convidei-os a jogar. Distribuí individualmente
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4.4.3 O recrutamento: um convite à participação no encontro
A captação dos participantes para a entrevista ocorreu em sala de aula, no próprio local
de atuação, ao término de cada sessão de educação em saúde realizada, de acordo com a
disponibilidade destes, possibilitando maior liberdade e o mínimo de interferência na realização
dos encontros subsequentes, fatores essenciais na pesquisa fenomenológica. De forma
descontraída, contei a cada turma minha proposta de estudo, esclarecendo a importância da
participação singular voluntária, a garantia do anonimato, sem prejuízos de suas atividades
escolares, e que a entrevista seria agendada no horário de disponibilidade e preferência
individual.
Ao término, para os alunos que manifestaram o desejo em participar da pesquisa,
disponibilizei pessoalmente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) àqueles
com maioridade civil, com os quais, mediante o consentimento formalizado, a coleta se
processou. Aos discentes menores de idade foi solicitada a assinatura do Termo de
Assentimento Livre e Esclarecido (Tale) e ao seu responsável, a assinatura do TCLE, caso
concordassem voluntariamente em participar. Além disso, o contato telefônico de seus
responsáveis foi registrado. Ao findar das sessões diárias, telefonei para cada responsável, para
explicar detalhadamente a proposta da pesquisa, seus objetivos, procedimentos e a importância
da participação de seu (sua) dependente, dando liberdade para, caso desejasse, presenciar a
entrevista como ouvinte. Uma vez autorizada a participação do aluno menor de idade, este
retornou com uma via dos impressos assinados. Com a autorização documentada, a coleta se
processou.

4.4.4 A entrevista: o elo de desvelamento entre os sujeitos
Neste estudo, como método de captação dos dados foi utilizada a técnica da entrevista
fenomenológica, que possui peculiaridades singulares, por ser único e individual. Em oposição
ao roteiro de perguntas, a fim de contemplar o objeto de pesquisa, nesta entrevista não se
pretende restringir a fala ou suscitar a resposta, guiando-se, desta forma, por uma única questão
norteadora aberta (CARVALHO, 1987).
As entrevistas ocorreram nos meses de agosto a dezembro de 2018, após o
consentimento formalizado. Os encontros ocorreram no consultório 3 do espaço saúde por
oferecer um ambiente de privacidade e aconchego.
Para os registros dos depoimentos, foi utilizado um gravador, com a autorização prévia
dos alunos. A cada encontro foram registradas informações pessoais dos participantes na ficha
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de documentação como: data, local e duração da entrevista, número da entrevista, nome, sexo,
idade, turma/curso, religião e endereço do entrevistado.
As entrevistas foram orientadas pelo seguinte questionamento: Conte para mim, qual
a sua percepção acerca da educação em saúde como suporte ao cuidado e a sua formação?
Por se tratar de uma longa questão e com o propósito de facilitar a compreensão da mesma pelo
participante, esta foi desmembrada nas seguintes indagações: Como você percebe a educação
em saúde como cuidado? Como você percebe a educação em saúde na sua formação?
(Apêndice E). No decorrer das entrevistas, pude perceber que nem sempre se fazia necessário
apresentar os dois questionamentos, em razão de o aluno estar expressando uma “fala falante”,
que desvela o conteúdo próprio e singular do fenômeno da pesquisa.
Após a pesquisadora proferir as questões, o discente encontrava-se livre para relatar
sua percepção acerca do fenômeno e descrever em sua própria fala como percebe a educação
em saúde na formação e cuidado do ser adolescente. Reflete-se o valor do ajustamento da
questão de pesquisa, no sentido de permitir o envolvimento do participante que está sendo
entrevistado, pois o encontro desvela a verdade do passado e prediz a verdade do futuro
(CARVALHO, 1987).
O tempo de cada entrevista não foi preestabelecido, estava associado à disponibilidade
de cada aluno para desvelar as suas experiências acerca da educação em saúde na formação e
cuidado do ser adolescente. Revela-se, assim, numa perspectiva fenomenológica, que ver e
observar é contar do tempo e do espaço, desvelando a subjetividade do outro (CARVALHO,
1987). Dessa forma, a entrevista é um encontro de subjetividades entre pesquisador e aluno
adolescente, atravessado de sentimentos, identidade, inspiração e intencionalidade.

4.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS: COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO
Como pressuposto da fenomenologia merleaupontiana, encontra-se a redução não de
maneira idealista, mas um retorno reflexivo, isto é, a essência do homem, como manifestação
da filosofia existencial. Segundo Merleau-Ponty, “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, 2011, p. 14).
Para a análise dos sentidos e significados apreendidos pelos discursos dos
adolescentes, empreguei o método psicológico fenomenológico descritivo, fundamentado na
fenomenologia-hermenêutica de Maurice Merleau-Ponty (GIORGI, 2012). Dessa maneira, foi
primordial mergulhar no mundo da vida do outro, através da experiência do encontro entre os
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sujeitos, com o olhar tão somente para o dito e o não dito, como também atento à manifestação
desse corpo que ecoa a sua vivência. Desse modo, foram realizadas as seguintes etapas:
1) Logo após gravadas as entrevistas, primeiramente ouvi os discursos experienciados
pelos alunos adolescentes. Seguidamente, estes foram transcritos, dos depoimentos falados para
os depoimentos escritos. Diante dos depoimentos escritos, foi realizada uma leitura corriqueira
para uma aparente compreensão holística dos significados dos mesmos. Comecei pela leitura
da frase, da oração, do parágrafo e, por fim, do texto na íntegra.
2) A seguir, debrucei-me na leitura aprofundada a fim de apreender e elucidar os reais
sentidos manifestados no texto. A releitura exaustiva dos depoimentos, ouvindo a fala falante,
correlacionando-a com a expressão do corpo, permitiu refletir as circunstâncias vivenciadas e
o começo do desvelamento do sentido experienciado do outro. Em todos os textos, foram
sublinhadas, com pincéis marcadores de diferentes tonalidades, as ideias relacionadas à
fundamentação teórica existencialista de Maurice Merleau-Ponty. Assim, estabeleceu-se a
hermenêutica-fenomenológica e, numa aproximação dialogada entre o pesquisador e o texto,
os dados sofreram categorização, formando-se as unidades de significados.
3) A formação das unidades de significados se passou a partir da transformação dos
elementos dos depoimentos em expressões que se assemelhavam pelos sentidos e significados,
prontamente desveladoras do conteúdo da fala do adolescente que vivencia a educação em
saúde (o fenômeno estudado). Essa etapa é o cerne do método e a aplicação do método de
variação imaginativa livre é crucial para sua conclusão.
4) Com o auxílio da variação imaginativa livre, realizei a análise das expressões direta
e psicologicamente mais sensíveis a fim de extrair o sentido do vivido.
5) Assim, ao esclarecer e interpretar os dados brutos da pesquisa, a essência do
fenômeno foi captada pela consciência intencional, com efeito, captado por intuição do 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).

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. Por meio 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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4.6 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA
Com a anuência do Diretor do IFF Campus Bom Jesus, como instituição coparticipante
(Apêndice A), o presente estudo foi submetido à Plataforma Brasil e apreciado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa do Centro de Ciências Médicas do Hospital Universitário Antônio Pedro, da
Universidade Federal Fluminense, de acordo com a Resolução nº 466/2012, do Conselho
Nacional de Saúde, tendo sido aprovado segundo parecer número 2.672.268, em 24 de maio de
2018 (Anexo A).
A entrada em campo ocorreu nos meses de agosto a dezembro de 2018. Antes de iniciar
a entrevista, os alunos maiores de idade que manifestaram desejo de participar da pesquisa
assinaram o TCLE (Apêndice F) e os voluntários menores de idade e seus responsáveis
assinaram o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (Tale) (Apêndice G) e o TCLE
(Apêndice H) respectivamente. O Tale é um documento semelhante ao TCLE, porém com
linguagem clara e simplificada, direcionado aos voluntários menores de idade. Ambos os
documentos foram produzidos em duas vias, sendo que uma via ficou de posse da pesquisadora
e a outra foi entregue ao participante do estudo.
Em ambos os documentos, constou 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 seriam divulgadas de forma anônima, sendo para uso exclusivamente
científico, com finalidades posteriores de publicações na forma de tese e de artigos em
periódicos da área.
Além disso, o Termo de Confidencialidade (Apêndice I) também reafirma que as
gravações digitais serão destruídas logo após as suas transcrições, e as transcrições dos
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 (as transcrições) serão destruídos. Somente as
pesquisadoras envolvidas nesta pesquisa terão acesso às gravações.
Para garantia do sigilo e da confidencialidade dos participantes das entrevistas, para
sua identificação, utilizou-se a letra “A” (A1, A2, A3, ...), por ser a inicial de “Adolescente”,
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seguida de um número aleatório que não correspondeu à sequência de sua participação na
pesquisa.

4.7 RISCOS E BENEFÍCIOS DA PESQUISA
Vale ressaltar que, no decorrer da pesquisa, preveem-se riscos mínimos. Caso o aluno
participante se sentisse vulnerável por relembrar algumas vivências que possam causar
sofrimento, sentisse cansaço e/ou desconforto pelo tempo que envolve a conversa, a entrevista
seria interrompida e o estudante poderia contar com o apoio da psicóloga alocada na Daife,
disposta a atendê-lo, como previamente acordado no TCLE e/ou Tale.
Os benefícios deste estudo dizem respeito à realização de um modelo de cuidado ao
discente apoiado na educação em saúde como suporte a sua formação, com benefício à
comunidade escolar das ações de intervenção resultantes da pesquisa. Além disso, essa
perspectiva de cuidado em saúde com esses adolescentes resultará em ampliação da produção
de conhecimento acerca de vários temas trabalhados em sessões de educação em saúde e na
identificação de subsídios para a construção da política de saúde institucional ao discente, como
também ajuste das práticas profissionais no desempenho do cuidado à saúde do adolescente de
forma ampla ao contemplar suas particularidades, desenvolvendo suporte para o enfrentamento
das vulnerabilidades sociais.
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5 RESULTADOS
Nesta fase, dedico-me a elucidar a caracterização dos participantes da pesquisa e a
experiência da entrevista fenomenológica.

5.1 A CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES: OS PROTAGONISTAS DA
PERCEPÇÃO
Entrevistei 66 adolescentes de 15 a 23 anos, sendo 28 do sexo masculino e 38 do sexo
feminino. Desses 40 referem ser católicos, 21 evangélicos, dois agnósticos e três ateus. Quanto
à residência, 39 moram em Bom Jesus do Itabapoana-RJ, nove em Bom Jesus do Norte-ES,
sete em São José do Calçado-ES, quatro em Mimoso do Sul-ES, três em Apiacá-ES, dois em
distritos de Campos dos Goytacazes-RJ, um em Guaçuí-ES e um em Divino-MG. Por
modalidade de curso, 26 alunos eram de alimentos, 17 agropecuária, 11 química, nove meio
ambiente e três informática. As entrevistas foram empreendidas até os dados desvelarem a
singularidade do fenômeno da pesquisa nos depoimentos (BOEMER, 1994). O Quadro 3
sintetiza o perfil sociodemográfico dos alunos.
Quadro 3: Perfil sociodemográfico dos participantes da pesquisa

Características Sociodemográficas dos Alunos Entrevistados
Sexo
Feminino
Masculino
Crença religiosa
Católicos
Evangélicos
Agnósticos
Ateus
Residência
Bom Jesus do Itabapoana
Bom Jesus do Norte
São José do Calçado
Mimoso do Sul
Apiacá
Distrito de Campos dos Goytacazes
Guaçuí
Divino
Curso técnico
Alimentos
Agropecuária
Química
Meio Ambiente

Número
38
28
40
21
2
3
39
9
7
4
3
2
1
1
26
17
11
9
continua...
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continuação...

Informática
Total

3
66

Fonte: Autora

5.2 A EXPERIÊNCIA DA ENTREVISTA FENOMENOLÓGICA
“[...] A fala é um gesto, e sua significação um mundo” (MERLEAU-PONTY,
2011, p.250).

A entrevista se revela como ferramenta ideal ao permitir o encontro com o outro, na
qual a empatia e a intersubjetividade são habilidades que o pesquisador precisa aprimorar para
que ocorra a manifestação dos sentidos e significados do fenômeno (MARTINS; BISMUTO,
1989).
A dinâmica para as entrevistas ocorreu na aproximação com os alunos a cada sessão
de educação em saúde, a fim de desmanchar o nascimento de qualquer sentimento de
insegurança que poderia surgir frente ao encontro. Para que se faça algo, é imperioso um
movimento, este movimento é inspirado de intencionalidade (MERLEAU-PONTY, 2011).
O local escolhido foi o consultório 3 do espaço saúde, uma sala ampla que dispõe de
uma maca, uma pia, uma mesa e três cadeiras, uma por mim ocupada e duas para o adolescente
que busca nosso serviço. A sala foi eleita por guardar privacidade e proporcionar conforto ao
discente.
Estava receosa frente às entrevistas. Refletia se os alunos ficariam confortáveis com a
minha presença e o uso do gravador e se eu não incitaria as suas declarações. Logo, mergulhei
na leitura de Merleau-Ponty e me permiti dominar pelo encontro, buscando me encantar com
cada aluno, entendendo cada encontro como elo singular e único.
A primeira entrevista ocorreu no turno da manhã, logo após o encerramento das
sessões diurnas da primeira sessão de educação em saúde, a segunda após o terceiro dia de
sessão de educação em saúde e assim sucessivamente. Ao término de cada sessão de educação
em saúde, eu convidava os adolescentes a participar da pesquisa, de modo que, uma vez o
consentimento formalizado, o encontro acontecia. Os alunos foram se organizando, retornando
com TCLEs/Tales assinados e decidindo a hora da entrevista em um intervalo da vasta carga
horária curricular.
A questão norteadora não foi proferida no início da entrevista. Esse momento foi
utilizado para uma aproximação com o aluno, na tentativa de deixá-lo à vontade para que ele
se expressasse livremente, em conformidade com os moldes da pesquisa. Na entrevista
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fenomenológica, o pesquisador serve-se de uma linguagem que proporciona uma mediação com
o sujeito presente no mundo, a fim de facilitar a fala própria e a expressão de um somatório de
ideias e pensamentos (CARVALHO, 1987). Conforme Merleau-Ponty (2011), para
compreender o universo de nossas percepções, é preciso descrevê-lo tal como vivenciamos, a
começar de dentro, reconhecendo a história própria.
Após esse momento inicial de mediação, a pesquisadora pronunciou as questões
abertas e o aluno encontrou-se livre para desvelar a percepção do fenômeno estudado. A
duração de cada encontro era apenas limitada pela disponibilidade de cada discente para revelar
a vivência em relação à estratégia pedagógica em saúde experienciada.
Os alunos adolescentes manifestaram fatos relevantes vivenciados no seu mundo e
desvelaram suas angústias relacionadas à educação em saúde na formação e cuidado do ser
adolescente. A entrevista com os alunos foi um precioso momento que eles usufruíram para se
retratarem, desvelando suas situações e aprimorarem suas relações. Do mesmo modo, isso me
permitiu meditar a respeito do quotidiano no universo profissional no qual me encontro presente
como ser humano, a medicina. Ter conhecido os alunos matriculados em nossa escola
transformou minha forma de agir e pensar com o outro, o que desenvolveu meu lado humano
em relação ao outro. Logo, a entrevista fenomenológica proporcionou um elo de encontro e
desvelamento maior de mim mesma.

5.2.1 O retrato inerente ao corpo do ser adolescente: como se desvela
Cada ser adolescente expressou-se de maneira ímpar como corpo, dialogando seu
modo de experienciar e contemplar o mundo da educação em saúde no seu cuidado e formação.
Todo encontro transpareceu um sentido original que, no transcorrer da pesquisa, foi se
desenhando na apreensão do discurso do outro. Foram 66 entrevistas com os alunos nas quais
se levantou uma constelação de sentidos e vivências representados no movimento de
desvelamento dos corpos repletos de intencionalidades que se descortinaram, buscaram e
envolveram meus movimentos para que se incorporasse um encontro realmente intersubjetivo.
Os adolescentes se apresentaram ora reservados ora destemidos, vulneráveis e
curiosos, carentes de cuidado do outro (profissional da saúde). Encontraram-se embaraçosos ao
expressarem o cuidado de si e sua formação a partir da educação em saúde, com vocabulário
repetitivo, repleto de gírias – um jargão peculiar dessa fase. Muitos desvelaram a percepção do
cuidado de si a cada sessão de educação em saúde vivenciada, concomitantemente à
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necessidade de escuta do outro. Percebem a urgência de contar com um tempo dentro da grade
curricular para falar sobre a saúde do ser adolescente mergulhado nesse processo de formação.
Os discentes mostraram as suas inseguranças e desconhecimento acerca de seu cuidado
em saúde, preocupados com sua formação. Desvelaram a necessidade e o entusiasmo quanto à
perpetuação das sessões de educação em saúde, como momento oportuno para se conhecerem
e conhecerem outrem. Isso foi apreendido em diversas ocasiões da entrevista pelo dito e não
dito no núcleo sobre o seu cuidado e formação a partir das sessões de educação em saúde.
Do mesmo modo, os alunos adolescentes expressaram a ausência e/ou dificuldade de
diálogo sobre cuidado em saúde no próprio núcleo familiar, ora pela falta de estrutura familiar
(ausência de progenitores, divórcio dos pais, presença de libação alcoólica, drogadição ou
distúrbios psiquiátricos de um ou ambos os genitores), ora por desconhecimento ou omissão
dos progenitores ao dialogar com seu rebento em processo de formação, podendo acarretar um
sofrimento psíquico. Porém, encontram hoje na escola, através das sessões de educação em
saúde, uma oportunidade de empoderamento para o cuidado de si e do outro.
O encontro da entrevista mostrou que o sensível não apenas tem uma significação
motora e vital, mas é uma maneira de ser no mundo que se propõe a nós de um certo ponto do
espaço, que nosso corpo retoma e assume se for capaz, e a sensação é literalmente uma
comunhão (MERLEAU-PONTY, 2011). Assim, o cuidado em saúde do ser adolescente não é
apenas um propósito, no sentido de que o conhecimento e a adoção de um novo hábito não
dependem apenas de outrem, mas sim da vivência de cada ser.

5.2.2 O significado sobre o encontro das entrevistas
Como consequência do desvelar do corpo próprio do ser adolescente, fui tomada pela
dinâmica da entrevista e deixei-me existir como corpo sujeito e silenciei-me para permitir falar
um corpo repleto de questionamentos, cuja vivacidade transmitiu ambiguidade pela
preocupação e curiosidade, solícitos de cuidado e escuta. Encontrei-me descobrindo-me perante
o outro e respondendo às experiências das quais compartilho, reproduzindo frente aos encontros
a descrição desta pesquisa que, segundo Merleau-Ponty (2011), o campo perceptivo se apruma
e, no final da experiência, eu o identifico sem conceito, porque me transporto inteiro para o
novo espetáculo e porque coloco ali, por assim dizer, meu centro de gravidade.
Apreendi nos encontros a dinâmica do movimento corporal. Os discentes adolescentes,
ao revelarem momentos desagradáveis de suas histórias, inclinavam a cabeça para baixo,
diminuíam a tonalidade e amplitude da voz, e uma participante chorou, expressando profunda
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tristeza de um passado corporificado no presente. Frente a momentos agradáveis, descontraídos
e de superação, os alunos estampavam um sorriso nos lábios e uma vivacidade no olhar.
Nas entrevistas, pude reconhecer o valor da proposta do estudo, muitas vezes
contemplando uma carência que os discentes traziam de seus lares. De certa, isso confortou
todo meu esforço. Saía fadigada de cada sessão de educação em saúde e entrevista. Ao
mergulhar-me nos encontros e escutar de forma a fascinar-me a cada entrevista, estava me
achegando à essência do vivido. As entrevistas revelaram o fenômeno experienciado pelo ser
adolescente, por ser um momento de trocas subjetivas. No movimento da escuta, meu corpo
sujeito respondeu ao entusiasmo e sofrimento a partir da experiência da educação em saúde.
Isso ocorreu por ser servidora-pesquisadora da vivência com os alunos adolescentes desde o
mestrado, ao entender seus anseios e necessidades manifestadas.
Entretanto, o encontro afligiu-me ao escutar discentes relatando situações difíceis e
recordações negligenciadas. Não contava em conhecer a fundo a vida de cada ser, porém, frente
aos depoimentos sofridos exteriorizados, reconheci a importância como profissional da saúde
no ambiente escolar em estreitar os laços com os alunos, difundir a educação em saúde como
cuidado e formação do ser adolescente.
Nesses instantes, senti-me dominada pela própria pesquisa. Contemplei a vida, as
sofridas histórias desveladas e a capacidade de resiliência desenvolvida numa fase tão precoce
da vida. Dessa forma, foi se descortinando um primeiro momento diante do outro, que,
conforme a Merleau-Ponty, a unidade do eu se desfaz e refaz pelo curso do tempo. E o cuidado
do ser adolescente a partir da educação em saúde? O cuidado de si emergiu nas entrevistas de
forma condicionada, ou melhor, havia um dito que depositava verdadeira segurança em mim,
como profissional de saúde, multiplicadora de conhecimento a cada sessão de educação em
saúde.
Apreendi nos encontros que, se os depoimentos fossem orientados para contemplar o
objetivo da pesquisa, estaria manifestando maior relevância para o estudo do que no conteúdo
do dito do outro. Suportei-me no silêncio e permiti que os discentes adolescentes comandassem
o seu tempo de entrevista. Somente percebi que minha postura de escuta foi favorável após a
transcrição dos discursos desvelados a cada encontro. E, com o revelar das experiências vividas
nas entrevistas, foi demonstrada, ao término das transcrições, a urgência de ouvir o outro.
Durante os momentos de orientações, levantei vários questionamentos frente aos
discursos desvelados, que, no primeiro momento, se entrelaçavam, porém, à medida que
dialogávamos, foram tomando sua fiel significação. Compreendi que a minha vivência quanto
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à relevância das sessões de educação em saúde como cuidado e formação do ser adolescente se
fortalecia mediante as experiências vividas pelos discentes.
Pensei que, se eu chegasse a me encontrar frente a esse momento de troca entre os
sujeitos (entrevista), romperia com os estudos objetivos. Logo, seria favorável para
compartilhar da subjetividade dos sujeitos e apreender os depoimentos, a fim de lançar-me
sobre os sentidos e significados emanados nas entrelinhas dos discursos (MERLEAU-PONTY,
2011).

5.3 DESVELANDO A EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA PERCEPÇÃO DO SER
ADOLESCENTE
“Aprender a ver as coisas é adquirir um certo estilo de visão, um novo uso do
corpo próprio, é enriquecer e reorganizar o esquema corporal. Sistema de
potências motoras ou de potências perceptivas, nosso corpo não é objeto para
um “eu penso”: ele é um conjunto de significações vividas que caminha para
seu equilíbrio” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.212).

Nessa caminhada de elaboração do sujeito fenomenológico, vai se produzindo sua
própria narrativa de vida e a narrativa do mundo, uma vez que somos corpo-sujeito no mundo.
Contudo, este não está preso a nossa reflexão para que exista, pois sua existência independe de
nossos questionamentos e reflexões filosóficas. O homem é um ser de interações com o mundo
através da relação em que ocorrem, pois o ser se encontra engajado no mundo pelo processo
histórico em modo contínuo de edificação (MERLEAU-PONTY, 2011).
Contrapondo o empirismo, o intelectualismo e o positivismo, Merleau-Ponty (2002)
mergulha na descrição do sujeito engajado no mundo e desafia a pensar a ciência de outra forma,
ou seja, pela percepção, tendo como âmago o sujeito. Essa filosofia valoriza o homem como
ser de investigação e não como objeto.
O fenômeno que se pretende desvelar nesta pesquisa fenomenológica – como o ser
adolescente percebe a educação em saúde no seu cuidado e sua formação – é a manifestação do
mundo sensível do ser adolescente que se desvela nos depoimentos orais a cada entrevista.
O mesmo estímulo como pesquisadora foi compreender a presença do mundo
independente de nossas inquietações. Além de me desprender e contemplar o mundo com um
novo ponto de vista, o da reconstrução. Também reaprender a observar o mundo que habitamos
e interagimos, muitas vezes ameaçado pelo esquecimento pelo simples fato de que
desaprendemos a senti-lo, frente ao cientificismo empírico, positivista e intelectual, que reduziu
suas características singulares e filosóficas (MERLEAU-PONTY, 2011).
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O cerne do pensamento de Merleau-Ponty infere o sujeito como corpo de relações.
Para o filósofo, o perceber, o raciocinar e o fazer apenas apresentam significado se estiverem
engajados. O ato perceptivo do “eu” como corpo de sentido se faz de forma particular, revelase o outro como corpo de relações que habita o mundo ao qual pertenço. Presente no mundo, o
outro vive experiência e almeja expressá-la pela linguagem, isto é, pelo diálogo (TERRA,
2007).
Merleau-Ponty compreende o corpo como vetor da existência, sendo denominado por
ele como “corpo fenomênico”, que alude o corpo como vivenciamos, “do interior”, um corpo
que se dispõe em orientação ao mundo, não o corpo, porém o meu corpo através do qual minhas
divagações e sentimentos relacionam-se com os objetos de forma que o mundo se presentifica
em mim (MERLEAU-PONTY, 2011).
Segundo Merleau-Ponty, o homem é um ser-no-mundo. O filósofo infere que há uma
forte relação e ligação entre corporeidade e ser-no-mundo, acentuando que o propósito da nossa
percepção é objeto de nossa vivência (MATTHEWS, 2010).
O ato de perceber e sentir de acordo com Merleau-Ponty é a conexão principal com o
mundo e o fio-guia da existência. Ao senti-lo, o mundo percebido é algo externo a nós. Dessa
forma, “o sentir é esta comunicação vital com o mundo que o torna presente para nós como
lugar familiar de nossa vida. É a ele que o objeto percebido e o sujeito que o percebe devem
sua espessura”. O perceber e o sentir formam o elo intencional do sujeito que o transforma em
mais do que uma teia de emoções e sentimentos, um corpo, que descobre e redescobre numa
interação dialógica com o mundo (MERLEAU-PONTY, 2011).
Cada ser adolescente vai perceber e sentir o mundo-da-educação-em-saúde e a si
mesmo de maneira singular, que somente poderá ser apreendida pela pesquisadora pela
intencionalidade dialógica de cada um por meio da entrevista com os alunos participantes deste
estudo. Revela-se a relevância do diálogo para a assimilação da dinâmica perceptiva do mundo,
onde o movimento recíproco entre o eu e o outro permite aperfeiçoar a interação subjetiva entre
os sujeitos (LACCHINI, 2011).
Este local de encontro entre os sujeitos é conceituado por Merleau-Ponty (2002) como
campo fenomenal, onde através da fala falante se pode revelar a intersubjetividade entre o ser
adolescente e a pesquisadora. A partir da compreensão da percepção do aluno sobre a educação
em saúde como suporte ao cuidado e à formação do ser adolescente, emergiram três unidades
de significados: o “mundo-da-educação-em saúde” ressignificando a arte do cuidado de si, do
outro e da formação do ser adolescente; o ser adolescente que se percebe e presentifica seu
futuro a partir do ambíguo “mundo-da-educação-em-saúde” e o “mundo-da-educação-em-
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saúde” quebrando tabus: uma proposta para subsidiar a política de cuidado à saúde institucional
ao discente adolescente.
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6 O “MUNDO-DA-EDUCAÇÃO-EM-SAÚDE” RESSIGNIFICANDO A ARTE DO
CUIDADO DE SI, DO OUTRO E DA FORMAÇÃO DO SER ADOLESCENTE
A vivência do mundo-da-educação-em-saúde pelo ser adolescente é possível na
medida em que o discente fantasia, percebe, traduz, entende este meio, modificando-se numa
relação recíproca entre o ser adolescente-mundo, como alude o filósofo, “o mundo é inseparável
do sujeito, mas de um sujeito que não é senão projeto do mundo, e o sujeito é inseparável do
mundo, mas de um mundo que ele mesmo projeta” (MERLEAU-PONTY, 2011, p.576).
A intencionalidade juvenil toca e é tocada a cada sessão educacional, desenhando um
novo sentido ao seu cuidado, cuidado do outro e de sua formação. Isso não se traduz em ação
exclusivamente física do corpo, mas em ação do cogito que se apresenta e se coloca à ação do
corpo adolescente numa relação indivisível com o mundo que experiencia (MERLEAUPONTY, 2011). Logo, simultaneamente, o ser adolescente transforma o mundo, o outro e é
transformado numa relação de reciprocidade.
A interação do corpo adolescente no mundo-da-educação-em-saúde permite o
reconhecimento do eu e do outro como sujeitos de necessidade e carentes de cuidado e
incrementa comportamentos inteligentes, como produto do diálogo entre o ser com o outro e o
mundo, fruto do encontro da intersubjetividade.
Ao mergulhar na percepção existencial do ser adolescente, à luz da fenomenologia
merleaupontiana como suporte ao cuidado e à formação juvenil, emergiram as seguintes
subcategorias: a educação em saúde como norte do cuidado de si, a percepção do “Mundo-daeducação-em-saúde” na formação do ser adolescente: a arte de cuidar pela educação e a
educação em saúde agregando sentido e significado no cuidado do outro. A Figura 3 apresenta
essas subcategorias.
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Figura 3 - Apresentação das subcategorias

Fonte: autora

6.1 A EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO NORTE DO CUIDADO DE SI
O cuidado de si apresenta-se como bem relevante a ser adquirido e
incorporado como hábito e norma da ação de um corpo fenomênico em
amadurecimento.

O cuidado de si é um convite à consciência de si e um apropriar-se de si mesmo. O
cuidado de si surge de um movimento de autorreflexão existencialista. E, nesse percurso, o
outro exerce considerável função, uma vez que é um guia elementar e sujeito de nossas aflições
e aspirações. É segundo as relações e o diálogo com o outro que o sujeito se percebe e se
incorpora no mundo (SILVA, 2013).
O ser adolescente é um ser de relações, que, na sua totalidade, encontra-se em busca
de sua identidade e autenticidade no mundo. Nesse caminho de significações da vivência, em
que o adolescente experiencia o luto pela perda do corpo infantil e, uma vez à procura de sua
emancipação, distancia-se do seu núcleo familiar, o cuidado permite estreitar a intencionalidade
expressa ao reconhecer a história individual e a interação do sujeito com o outro e com o seu
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meio, como em relação ao seu papel e sua aptidão, recursos indispensáveis ao processo de
adolescer (FAIAL et al., 2018).
[...] me ajudou a resolver alguns problemas meus. [...] ajuda a gente entender
mais o momento que a gente está lidando, com a pressão que a gente está
sofrendo. (A63)
[...] para conhecer o nosso corpo, né? Saber como ele funciona, saber como
cuidar [...] se conhecer e viver melhor. (A28)
[...] (as sessões de educação em saúde) para nós que estamos saindo, estamos
cortando a relação com nossos pais para ir para faculdade, nos separando
um pouco deles é importante saber se cuidar, saber as consequências das
coisas, dos nossos atos. (A24)
[...] Inclusive, na última palestra que teve sobre traumas que você deu, me fez
querer aprofundar mais o assunto. [...] é uma coisa que desperta o interesse
dos alunos, porque eles aprendem a si cuidar, não só da saúde sexual, mas da
saúde física em si também, como a saúde mental. (A59)
[...] saber se estou tendo alguma dificuldade, se eu tiver uma dificuldade com
esse tema, eu consigo enxergar e posso até procurar alguém para me ajudar.
Eu acho isso muito fundamental pra... para mim mesmo, para eu poder viver
em sociedade. (A16)
[...] a fase que eu estou que é de passar na adolescência é para fase adulta,
então eu acho que é importante para eu saber os cuidados que eu tenho que
tomar e ... ter as minhas instruções mais para fazer as coisas, para ajudar a
cuidar na minha saúde. (A64)
[...] a gente está num período tipo, é..., período da adolescência, é muita
informação para gente. Eu acho que essas sessões são muito importantes,
porque muitas coisas que eu não sabia, lá eu fiquei sabendo, entendeu? Eu
comecei a ter mais cuidado com aquilo. Antes eu não sabia, e, quando você
não sabe, você faz e tal. Então, eu acho que isso é muito importante para
gente mesmo, sabe?! Quanto mais educar, quanto mais falar, quanto mais ter
sessões educativas, eu acho que com qualquer problema resolve. (A66)

Dos depoimentos aflora a intencionalidade dos alunos adolescentes, assim como os
inúmeros aspectos que se relacionam e interferem na ação do cuidado de si. Este expressa não
de forma transparente, porém pelo não dito dos depoimentos como um obstáculo para sua
edificação. O cuidado de si apresenta-se como bem bastante relevante e como bem a ser
adquirido e incorporado como hábito e norma da ação de um corpo fenomênico em
amadurecimento.
O hábito e norma de ação revelam a habilidade de amplificar nosso ser-no-mundo. São
conhecimentos que somente emanam a partir de um empenho individual, sem se tornar um
objetivo prefixado. O hábito, uma vez conquistado, o corpo desiste de ser uma resistência. O
hábito não representa apenas a capacidade de repetir continuamente a mesma atitude, mas a
competência de devolver diante do cenário presente uma reação ajustada mediante outras
maneiras de significação de uma vivência (MERLEAU-PONTY,2011).
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Por mais que haja o hábito na vida do adolescente, cada vez que ele ocorre será vivido
de forma singular em seu mundo da vida. Os adolescentes não são meramente mais um corpo,
como se fossem um ser bizarro, mas são seus próprios corpos. Nessa perspectiva, o hábito não
é uma opção estagnada, imobilizada, mas uma oportunidade para o cuidado de si. Ao cuidar de
si, o adolescente ressignifica seu viver, pois facilita encontrar um novo sentido da vida, frente
à vivência de adversidades inerentes à existência humana. Percebem, como participantes das
sessões de educação em saúde, a possibilidade de cuidarem de si.
[...] quando a gente aprende a cuidar da gente, tipo, do nosso corpo, a gente,
tipo, pode preservar várias coisas, entendeu? [...] Na escola, eles não
ensinam a gente, tipo, o preservativo, essas coisas. Nessa fase que a gente
começa a ter os hormônios à flor da pele. Então, se a gente aprendesse, a
gente poderia aprender a preservar a gente mesmo, iria diminuir a gravidez
na adolescência. Várias doenças que vários adolescentes têm e até mesmo o
uso da droga, porque a gente iria meio que aprender o que faz mal ao nosso
corpo, o que faz mal para a gente. (A9)
[...] os ensinamentos são bons para prevenir muitas doenças. (A43)
[...] indo até nós e apresentando esse tipo de conhecimento acaba cuidando e
nos protegendo disso pela ignorância. (A15)
[...] pode evitar muitas doenças, pode prevenir e cuidar as que já tem também.
[...] para meu desenvolvimento, porque eu estou na fase jovem e para eu ir
me conhecendo, para saber me cuidar, para saber ver minha higiene tanto
mental quanto corporal e poder passar isso para outras pessoas, ter ciência
disso, ter conhecimento. (A27)
[...] tinha muita coisa que a gente não sabia e nem tudo nossa mãe e nosso
pai irão saber explicar para gente. [...] aí, tipo, eu for fazer alguma coisa, a
gente já vai saber, entendeu? Tipo assim, se prevenir, se proteger, já vai ser
falado, né? Para gente na escola. (A25)
[...] eu aprendo muito mais sobre a saúde e me ajuda a perceber que é preciso
eu cuidar da minha saúde. [...] Ah essa (sessão de educação em saúde) pode
prevenir as doenças. (A30)
[...] com educação em saúde você pode prevenir [...] situações que possam te
prejudicar. (A17)
[...] ensinar métodos de prevenção, coisas básicas que são essenciais, assim,
para a vida. [...] para amparar os alunos, porque eu, pessoalmente, não tenho
conhecimento. Sou totalmente leiga nessa área da saúde. E, se eu preciso de
alguma coisa ou de outra então, eu acho que isso vem como forma de estar
ajudando a saúde da gente. (A5)

Esses discursos desvelam que os adolescentes, sujeitos das sessões de educação em
saúde, almejam o saber como receita para o cuidado de si. Conhecimento e ensinamento muitas
vezes ocultos nos lares, ora pela falta de estrutura dos núcleos familiares, ora pela ausência de
diálogo, agravado por conflitos com os progenitores, frequentemente é reservado à escola o
dever de transmiti-los. Esta, por sua vez, presa ao vasto conteúdo curricular ministrado,
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frequentemente trata com superficialidade a temática da saúde do adolescente (FAIAL et al,
2018).
Os adolescentes são seres encarnados no mundo, temporais, espaciais, históricos,
intencionais, sexuados, que almejam conquistar sua autonomia como parte do cuidado de si.
Eles interagem e se agrupam em pares ao ampliar sua vivência no mundo, porém se encontram
permeados por riscos e vulnerabilidades que assombram e dificultam o domínio de si.
Reconhecem no mundo-da-educação-em-saúde o encontro de subjetividades, onde o saber é o
bilhete da independência, em que o ser adolescente encontra e se descobre “por seu corpo em
um mundo com o qual ele está em simpatia, em razão de um liame mais velho que sua história
pessoal, enfim, de um ser no mundo como em relação à sua tarefa e a sua vocação”
(MERLEAU-PONTY, 2006, p. 21). Cada adolescente carrega não só sua história, mas,
sobretudo, sua historicidade, que passa pela questão da sua tarefa, enquanto ser humano e da
sua vocação.
Nesse contexto, o ser adolescente como corpo, segundo Merleau-Ponty, é o sujeito da
percepção, por meio do qual a consciência interage e manifesta sua intencionalidade com e no
mundo-da-educação-em-saúde.
[...] é um jeito de orientar... procurar, sei lá, ajuda. [...] Ah, não sei, perceber
é... meu problema e tentar procurar alguém que possa me ajudar. (A20)
[...] uma palestra de determinado assunto, de uma determinada área de
saúde, aí a pessoa vai ver e falar “Pô, eu estou com esses sintomas e tal!
[...]”. Essa palestra pode ajudar a pessoa a procurar um profissional
antecipadamente, antes que aquele problema que ela tem possa se tornar uma
coisa mais... maligna. (A42)
[...] E a saúde, eu acho que é também um cuidado com nosso corpo,
sabe?...Acho que conhecimento é uma forma de liberdade, é uma forma de
você facilitar, sabe? [...] quando você tem um conhecimento dessas doenças,
é um autoconhecimento, é uma facilitação. [...] Quando alguém tem
depressão, por exemplo, e estuda depressão, sabe quais são os sintomas e
sabe como pode evitar. (A57)
[...] até ajuda a prevenir mais, essas coisas... doenças, como pelo sexo
saudável, né? [...] na palestra, dá muito aprendizado. [...] que, na internet,
você não pode acreditar em tudo, né? Aí você está numa palestra entendendo
mais o assunto, você tem aquela confiança, não é aquele medo de pegar uma
informação na internet. [...] com a palestra, com a informação melhor, você
tem aquela certeza que está certo, como se cuidar. (A55)
[...] da parte das sessões de saúde, porque eu aprendi bastante coisa com isso,
que eu pretendo levar, que eu vou levar com certeza para o resto da minha
vida. E porque parte desse direito também da gente ter o conhecimento sobre
o nosso próprio corpo, sobre como se cuidar, sobre como... são
conhecimentos que a gente precisa. Então assim... para ter uma vida
saudável, para ter uma vida que eu tenha controle, por exemplo, sobre um
planejamento familiar, não é? Para evitar gravidez em períodos indesejados,
e para a saúde mental [...] principalmente nesse período do terceiro ano que
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a gente fica muito tenso com vestibular, preparação para universidade, é um
período de muitas decisões na nossa vida e entender que depressão,
ansiedade, todas essas coisas podem ser controladas nesse período. [...] é
tudo uma forma de cuidado, para termos um conhecimento mínimo, pra viver
de forma saudável. (A65)
[...] como uma prevenção e mostrar o nosso corpo, porque, às vezes, as
pessoas não conhecem o que elas mesmas têm. (A46)
[...] para os jovens saberem se cuidar no decorrer da vida. [...] eu sabendo
me cuidar e... vai fazer uma grande diferença na minha vida. Mas tem muita
gente que não tem isso (sessões de educação em saúde), então... eu tendo, eu
acho que é um privilégio. [...] faz diferença na saúde, porque, se eu não tiver
uma boa saúde, talvez eu não terei um boa vida. (A4)
[...] quando a gente aprende mais coisa, tipo, a gente tem algum problema, a
gente pode pedir ajuda. [...] ensina mais sobre a nossa saúde, sobre como a
gente pode se cuidar, o nosso corpo, para não prejudicar a gente. (A47)
[...] cuidado para a formação da gente na sociedade e como uma forma de
ensinamento para a gente adquirir conhecimento. [...] Para gente saber
assim, de toda informação geral, para compreender os fatos que ocorrem com
a gente. (A32)
[...] eu compreendo educação em saúde como uma forma...de cuidar, tipo,
dos alunos, como cuidar da gente. (A52)

O cuidado de si reúne um sentido maior do que surge em orações solitárias e aponta
sua relevância na formação do ser adolescente. Ao destacar que o conhecimento adquirido o
convida para uma autorreflexão de seu estado de saúde, ele expõe vivências que se encontram
na esfera subjetiva, de quem gerou a mensagem, o que sinaliza a importância que o encontro
desperta em sua vida.
Muitos adolescentes procuram e adquirem conhecimento sobre sua saúde na internet,
no entanto reconhecem informações e opiniões conflitantes ao navegarem em diversas fontes e
sites (MASSEY, 2012). Por outro lado, semelhante à contemplação da imagem corporal no
espelho, o ser adolescente, ao debruçar de forma aberta e reflexiva a cada encontro de educação
em saúde, emana a percepção do cuidado de si frente à experiência vivenciada. Isso desperta
entre os adolescentes o desejo iminente por um novo encontro para que se permita buscar
sempre “um outro eu mesmo” temporal, espacial, histórico e desejante (MERLEAU-PONTY,
2011).
Os discursos seguintes revelam corpos em processo de amadurecimento em busca por
sua independência muitas vezes ameaçada pela ignorância. Ao exporem dificuldades
experienciadas, as sessões de educação em saúde se estabelecem como momento favorável para
a aproximação e interações entre os adolescentes e os profissionais de saúde, ao possibilitar um
espaço oportuno para escuta e troca de saber como parte da construção de cuidado (FAIAL et
al, 2018). Massey (2012) ressalta que um adolescente bem informado desenvolverá a
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capacidade necessária para buscar conhecimento ou serviços de saúde diante de situações
vivenciadas que justifiquem tal prática.
[...] vamos supor se a gente cai, machuca, se a gente já tivesse esses
conhecimentos de educação em saúde como seria até... a gente poderia até
agir rápido, sem até mesmo vir aqui, como aqui não tem remédio. [...] seria
um bom auxílio. (A3)
[...] é importante a gente ter informação, ter conhecimento sobre... caso se
identificar com uma coisa assim, aí você já procura um tratamento. (A34)
[...] uma palestra que a senhora deu que foi sobre prevenção,
anticoncepcional, camisinha. [...] Acho que é importante para as pessoas
acabarem pensando, sabendo as consequências de fazer, não ir só pelo
sentimento, desejo, mas ir pelo pensamento, consequência. [...] eu acredito
que provavelmente vai, vai valer. Vai ser importante em algum momento da
minha vida. [...] pode ser que daqui uns anos, meses eu vou precisar, vai
acontecer alguma coisa na minha vida e eu vou lembrar desse momento e vai
me ajudar. (A49)
[...] ajuda a pessoa a saber mais do assunto do que acontece, dependendo da
gravidade das coisas que eles têm. Isso vai ajudar a ele a caçar, tipo uma
pessoa de mais sabedoria, caçar um tratamento caso acontecer alguma coisa
com ela. [...] pra mim foi especial e me ajudou bastante com esses conselhos
que você passou na palestra, porque já tinha acontecido comigo algumas
coisas da palestra. Isso (sessão de educação em saúde) me ajudou bastante
de lá para cá, é isso, de eu buscar melhorar o que aconteceu. (A54)
[...] essas aulas que vocês fazem é meio, tipo, uma pré-consulta que o aluno
faz. Em vez de ir no hospital, tem no colégio mesmo. Então, ela já vai estar
sendo avisado de um problema simples que pode ser cuidado, para não gerar
um maior. (A61)
[...] serve para nos orientar o que fazer e até mesmo identificar os problemas.
[...] essas sessões vêm para de certa forma ensinar como lidar, a quem
encaminhar... (A21)

Muitos adolescentes não reconhecem que as informações em saúde são um recurso
promissor para a manutenção da saúde em período de bem-estar físico e mental e somente
buscam auxílio médico quando enfermos, quando carentes de avaliação, ou frente à necessidade
de obter um atestado de saúde para prática de atividade esportiva (MASSEY, 2012). No entanto,
nos discursos anteriores, percebo que o adolescente enxerga que o cuidado de si é um trampolim
para sua independência, porém essa atitude não se faz isolada, mas depende das relações
estabelecidas com o outro e com o mundo. No mundo-da-educação-em-saúde, as sessões
desvelam vínculos subjetivos recheados de sensações, ao manifestarem suas fragilidades,
inseguranças e receios.
Esse raciocínio dialoga com Merleau-Ponty (2011) em relação à fala falada e à fala
falante, presentes na linguagem do ser humano. Observa-se que o ser adolescente no seu
cotidiano fala de si, servindo-se da fala falada, como suporte das interações interpessoais

83

comuns de sua convivência, como o compartilhamento de experiências, informações e
manifestações de tratamento em um jargão peculiar dessa fase.
Todavia, Merleau-Ponty (2011) propõe um desafio a contemplar o ser humano para
além do discurso, porém isso exige um desejo de ser ouvinte e credibilidade no profissional de
saúde, a fim de ser um ser falante.
Esse obstáculo nas relações interpessoais no mundo-da-educação-em saúde é notado
pelos profissionais da saúde como um dos grandes entraves para integralidade do cuidado ao
ser adolescente. Verifica-se ser um mundo permeado por interesses objetivos e subjetivos dos
adolescentes, seus familiares e profissionais da saúde com anseios, necessidades e desejos
múltiplos (FAIAL et al, 2018).
O término da sessão de educação em saúde não refletiu um distanciamento entre os
sujeitos envolvidos e consequentemente uma quebra do cuidado. As interações afetivas
construídas a cada encontro levaram adolescentes a me procurarem para esclarecer dúvidas,
confidenciar e auxiliar na resolução de problema pessoal, como também estreitar laços. Nesse
sentido, o espaço de saúde se ressignifica e transforma-se em espaço de vida. Situação que
dialoga com a Política Nacional de Humanização (2010), em que a interação e o vínculo
estabelecidos entre os sujeitos na produção do cuidado são compreendidos como uma dinâmica
que articula um elo afetivo e ético entre seus atores, num movimento de auxílio e respeito
recíproco. O cuidado dirigido a essa população saudável pode alavancar momentos de
aprendizado (MASSEY, 2012). Isso facilita um diálogo entre os sujeitos, possibilitando que o
ser adolescente realize uma releitura reflexiva do mundo como caminho para transformá-lo e
reescreva sua própria história.
Os depoimentos desvelam que a educação em saúde é facilitadora para o cuidado do
ser adolescente, todavia não é um movimento isolado do profissional de saúde que pensa,
elabora e ministra cada sessão, mas nasce, segundo Merleau-Ponty (2011), da maneira como
eles interagem com o outro e se modificam a cada encontro. Dessa forma, para que o sujeito se
apresente de maneira singular e perceptível, é necessário que o diálogo se construa de forma a
expressar a fala falante. É através da fala falante que se conseguem costurar oportunidades
inovadoras, uma comunicação aberta, clara e um debate profícuo dos problemas presentes nas
relações e interações desveladas nesta pesquisa, como ilustrado na Figura 4 sobre o cuidado de
si a partir do encontro pedagógico em saúde.
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Figura 4 - O cuidado de si a partir do encontro pedagógico em saúde

Fonte: autora
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6.2 A PERCEPÇÃO DO “MUNDO-DA-EDUCAÇÃO-EM-SAÚDE” NA FORMAÇÃO DO
SER ADOLESCENTE: A ARTE DE CUIDAR PELA EDUCAÇÃO
O ser adolescente percebe o sensível e é atravessado pelo mundo-daeducação-em-saúde, num envolvimento de reconhecimento mútuo,
ressignificando o cuidar numa construção contínua e inacabada de sentidos
que perpassam pela formação de uma personalidade iminente.

A adolescência compreende uma fase do ciclo vital entre a infância e a idade adulta,
período que o indivíduo perde sua identidade infantil, porém não é suficientemente maduro e
independente como um adulto; um momento da vida de reconstrução de sentidos, isto é, um
fenômeno existencial (FAIAL et al., 2018).
Em busca de sua autonomia, é constante a necessidade de se reestruturar numa
dinâmica de empoderamento da consciência de seu espaço corporal e de si mesmo. Ele persegue
as percepções corporais para suprir suas frustações e seus desejos (FAIAL et al., 2019). Há um
esquema corporal (vivência do corpo no mundo), ou seja, do corpo suposto como propriedade
do espaço e como parte que proporciona a relação consigo, assim como com o mundo, por
exemplo, habituar-se à educação em saúde é inserir-se nela, habitar nela e com ela, é envolvêla na singularidade volumosa do corpo adolescente (LIMA, 2014).
A ação perceptiva é a existência corporal, isto é, o relacionamento primário consigo,
com os outros e com o mundo. Perceber é o ato de apreender vivências, é compreender presença,
ou seja, apreender comportamento (ato ou forma de ser como um todo), é uma estrutura. Ocupase em descrever a experiência vivida na sua facticidade, uma comunicação e acesso original
com os outros, com as coisas e com o mundo que habita e construir um raciocínio que abranja
a integralidade da vivência. A descrição do mundo se concretiza, graças à relação existente
entre sujeito e o mundo, expressa pela consciência intencional. Perceber o objeto significa que
ele se situa no espaço percebido pelo corpo e para o corpo (LIMA, 2014; DIAS, 2011).
A educação em saúde é o objeto da percepção do ser adolescente. A ação perceptiva
proporciona construir novos sentidos, em que o percebido detém um tesouro inexplorado e
infinito, uma vez que se apoia na relação inesgotável entre o ser adolescente e o mundo da
educação em saúde como a indivisibilidade (LIMA, 2014; DIAS,2011). A percepção é a
compreensão de um todo sob inúmeras perspectivas e o percebido é um todo aberto a uma
quantidade indeterminada de olhares sob certo estilo. Dessa forma, o discente adolescente
percebe a arte do cuidar pela educação em saúde na sua formação, como manifestado nos
discursos a seguir:
[...] o fato de eu tá tendo mais conhecimento sobre as coisas que eu passo,
isso ajuda, né?[...] Saber que... os motivos que está acontecendo isso ou as
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formas que poderia ajudar algo que estou passando... ajuda bastante a minha
formação ser um momento menos complicado do que já é. (A31)
[...] eu percebo algumas coisas, mudanças que eu tenho em mim, com algo
que eu não entendo, e, na sessão de educação em saúde, eu consigo perceber
isso melhor, isso que está acontecendo comigo. (A45)
[...] ajuda no meu desenvolvimento pessoal... porque faz eu abrir os olhos
melhor pra coisas que eu vou fazer daqui para frente, vou prestar atenção
mais nas coisas. (A11)
[...] eu aprendo é... coisas que, às vezes, eu não tinha conhecimento e isso me
ajuda no meu desenvolvimento, e ... na minha vida. [...] de mostrar é a fundo
o que são, dependendo do tema que você apresentou lá na sala é... mais a
fundo para gente conhecer mais as coisas sobre a vida. (A37)
[...] Então eu acho que, na formação, é muito importante, ainda mais a gente
numa fase de adolescência, que a gente está construindo nossa identidade,
construindo em cima disso, construir já com esses conhecimentos eu acho
muito importante para gente formar uma consciência boa. (A15)
[...] porque nessa idade jovem, você [...] precisa de saber os cuidados que
tem, principalmente na parte da vida sexual, né? [...] Vale super a pena, né?
Eu sair daqui sabendo, né? Sobre essas questões de saúde, porque vai me
ajudando muito futuramente, quando entrar numa faculdade, né? Ajuda
meu... formação do meu conhecimento também, que eu vou ficando, entrando
mais na minha vida adulta, já vou entrar sabendo muitas coisas. (A38)

A compreensão dos discursos a cada encontro no decorrer das sessões de educação em
saúde ganha destaque, não pelo sentido teórico que é capaz de gerar, mas, acima de tudo, porque
é um sentido existencial, ele alude à vivência. Observa-se a preocupação do ser adolescente
consigo, mas, sobretudo, com a vivência da adolescência, tal como ela é, isto é, expressa o
contato consigo e principalmente uma abertura ao mundo.
A percepção é uma experiência singular, uma vez que estabelece o contato do ser com
as coisas, o que proporciona a ligação entre o que se vive e o que se pensa – a relação entre o
sensível e o inteligível. A percepção da educação em saúde caracteriza o significado do cuidar
do ser adolescente em processo de formação. É por meio da percepção que o sujeito se coloca
e tem entrada no mundo, não o mundo lógico, mas aquilo que a estrutura do raciocínio lógico
não pode esclarecer (LIMA, 2014; DIAS, 2011).
“Perceber é ver jorrar de uma constelação de dados um sentido imanente”
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 47). A percepção institui um significado do que é percebido,
um ponto de vista de que os objetos detêm um sentido por eles mesmos, é algo existente no
percebido. Perceber é compreender um significado inerente ao sensível antes de qualquer
julgamento. A percepção revela um mundo em estado embrionário, a vivência que se segue de
forma inacabada, que origina os pensamentos quanto às coisas (LIMA, 2014; DIAS, 2011).
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Merleau-Ponty (2011) esforça-se em descrever a vivência do corpo próprio,
salientando suas características estruturais: motricidade – o corpo é um sujeito de possibilidades
que se dirige e está continuamente voltado para o mundo; espacialidade – o corpo abraça e está
abraçado por suas atividades e em direção a elas, isto é, um esquema corporal, uma forma de
expressar que o corpo habita o mundo e a atitude do corpo funda o espaço objetivo;
sensibilidade – o corpo que percebe e é percebido por algo, na direção de ser atravessado pelo
que se percebe; o corpo que efetua a permuta do percebido na integralidade de seus sentidos e
do corpo com o mundo (DIAS, 2011). A vivência do mundo-da-educação-em-saúde pelo ser
adolescente, por meio da espontaneidade corporal, permitiu uma forma de atravessamento: “as
palavras transportam aquele que fala e aquele que ouve a um universo comum, mas só o fazem
ao nos arrastarem, com elas para uma significação nova, por uma força de designação que
ultrapassa sua definição e significação” (MERLEUA-PONTY, 2002, p. 115, 122-123).
A expressividade do corpo se fixa pela dinâmica da operação significativa com que
Merleau-Ponty (2011) a conceitua, como o ato de empreender um significado naquilo que não
o tinha e institui um terreno de possibilidades inovadoras para a apreensão daquilo que se
pretende. A expressividade é o sinal de indivisibilidade entre o sujeito, o corpo, o mundo e o
outro, por meio do estilo ou da modulação corporal e mundana (DIAS, 2011).
[...] eu dependo dela para eu seguir em frente, para amanhã ou depois eu
conseguir um serviço, é ... decidir se, amanhã ou depois, eu terei ou não uma
família, não é? (A2)
[...] muito importante na minha formação, porque vai além do que eu já sei,
do que eu posso aprender na questão acadêmica de matérias normais, como
história e geografia. (A59)
[...] e, através deste tipo, sistema educacional que a senhora está propondo,
e tudo mais isso influencia cada vez mais lá no futuro também, né?! Porque
uma coisa que, às vezes, aqui, tipo, não tinha conscientização, você não sabia
e tal, lá na frente, você poderia precisar e você sabe. (A66)
[...] sobre as infecções sexualmente transmissíveis é muito bom alertar
durante a adolescência, porque nossos hormônios estão à tona, assim, à flor
da pele. Principalmente, quando fala sobre adolescência, um caso bem
particular. Já que é um momento de desenvolvimento, momento que a gente,
tem que ter mais atenção. Porque tanto o psicológico quanto o corpo [...] têm
alterações muito graves. É por isso que dever ser dado uma atenção especial
a esses tipos de caso. E quanto mais trabalho essa educação, a neurológica e
a psicológica... torna a pessoa mais qualificada para a vida. (A58)
[...] essas sessões de educação em saúde ajudam a formar a cabeça do
adolescente sobre o que fazer e o que não fazer em relação à saúde e esse tipo
de coisa ajuda a ser mais crítico, a tomar decisões que podem comprometer
ou não a saúde mental ou do corpo. (A62)
[...] a médio a longo prazo, na faculdade, eu vejo que tem um impacto para
minha saúde. [...] Então, digamos, se eu não cuidar agora, isso vai só piorar
com o tempo. (A7)
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[...] aqui, na escola, somos jovens, estamos nos formando adultos agora,
então todos os temas servem tanto para o jovem quanto para o adulto, porque
ajuda a gente entender melhor as coisas e o que vai passar daqui para frente.
Tudo que vinha acontecendo e o que vem acontecendo com a gente. [...] tanto
para formação quanto para... tanto por ser aluno quanto por ser humano
como pessoa dentro e fora da escola, porque, quando está informado, melhor.
(A39)
[...] Na nossa formação para vida...porque a gente começa ter cuidado
consigo mesmo, conhecer nosso corpo e é isso. Importante também para
nosso cotidiano e futuramente para alguma situação na vida. [...] ter
conhecimento sobre saúde no nosso cotidiano, conhecimento para vida. (A50)

A educação em saúde (objeto percebido) é uma realidade do ser adolescente (corpo),
sua continuidade. O corpo fenomenal porta-se como uma coleção de sentidos experienciados
em uma performance motriz, espacial ou postural (campo fenomenal), posicionado em um
mundo que é aquilo que ele mesmo percebe e experiencia em si rumo ao mundo (esquema
corporal) (DIAS, 2011).
A comunicação manifestada a cada encontro de educação em saúde institui e expressa
um significado, mas também inspira um despertar aos outros. O percebido toca e afeta o corpo
sujeito, simplesmente porque o homem é um campo, porque é uma vivência. O mundo, sendo
um campo-horizonte de vivência, torna-se elemento do corpo sujeito. O percebido (educação
em saúde) é uma síntese de mundo do ser adolescente, isto é, uma das organizações expressivas
de mundo. Por meio desse comprometimento do corpo sujeito, o significado pode penetrar
como algo extraordinário ou inovador que direciona e estabelece sentidos, aquilo que toca a
existência de um e a de outro, de todos os implicados. Os significados surgem no corpo vivo e
se desdobram ao mundo percebido.
Essa postura pedagógica em relação à multiplicação do conhecimento pôs em reflexão
os desafios do processo de adolescer. O ser adolescente , ao sentir, solicita uma forma própria
de enxergar e de permitir-se tocar e ser tocado. A vivência da indivisibilidade entre o ser
adolescente e o mundo-da-educação-em-saúde é uma relação de descoberta mútua. O
movimentar espacial e sensível do corpo (corpo fenomenal) confere significado ao objeto,
porém, por conviver com ele, ajuda a construir significados. Assim, o ser adolescente percebe
o sensível e é atravessado pelo mundo-da-educação-em-saúde, num envolvimento de
reconhecimento mútuo, ressignificando o cuidar numa construção contínua e inacabada de
sentidos que perpassam a formação de uma personalidade iminente. A Figura 5 sintetiza a
educação em saúde formativa da personalidade juvenil iminente.
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Figura 5 – Educação em saúde formativa da personalidade juvenil iminente

Fonte: autora

6.3 A EDUCAÇÃO EM SAÚDE AGREGANDO SENTIDO E SIGNIFICADO AO
CUIDADO DO OUTRO
O mundo-da-educação-em-saúde provoca o ser adolescente a um
posicionamento crítico-reflexivo, consciente do cuidado de si e do outro, num
movimento de valorização humana. A educação em saúde é uma troca de
saber que, aplicada à situação de saúde proposta, confere autonomia e
emancipação do aluno adolescente como ator do próprio cuidado e do cuidado
do outro, sendo o outro a extensão do eu.

No cenário ocidental, o sujeito é o centro do campo ético-moral, apto a perceber o
mundo tal como se mostra e dominar seu ímpeto, anseios e desejos. Tal comportamento se
contextualiza dentro do mundo permeado por relações intersubjetivas, onde o homem se
constitui como pessoa a partir de seu relacionamento com o outro, o eu e o outro, ambos sujeitos
éticos, conscientes e livres. O princípio da reciprocidade rege a constituição do sujeito em
sociedade, ser ético e moral, sendo o outro parte do eu. Concepção revelada no discurso:
[...] eu percebo que eu entendo melhor como é que eu devo estar dentro da
sociedade, as coisas que meu corpo funciona dentro da sociedade, que eu
posso fazer para melhorar o meio ambiente na sociedade. (A45)
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O homem é um ser-no-mundo, um ser de comunicabilidade que se constitui pessoa a
partir de sua relação e aproximação com o outro, o que Merleau-Ponty denomina de
intersubjetividade. Neste mundo de relações, o diálogo entre o ser e o outro permite a vivência
comum de experiências no mundo não totalmente acabado.
Ainda nesse sentido ontológico, o homem é um ser-com-os-outros (Mit-sein) e,
segundo Heidegger, o outro se faz presente no mundo vivido do ente. Como fundamento das
relações humanas, o ser-com-os-outros se manifesta no cuidar do outro, como uma preocupação
em auxiliá-lo a alcançar sua autonomia, ao se responsabilizar por seus próprios cuidados, que
infere a fidedignidade da convivência humana (REALE, 2006).
Esse raciocínio dialoga com o conceito da palavra cuidado que, como descrito, é a
“compreensão profunda e objetiva dos sentimentos e do comportamento de outra pessoa. Inclui
o ato de se importar com o outro, que é uma demonstração de uma consciência e de preocupação
com o bem-estar do outro” (DESCRITORES, 2019).
No cenário da saúde, como fundamento ético, aplica-se o conceito da alteridade que,
na visão merleaupontiana, encontra-se inserida no fenômeno da intersubjetividade, em que o
homem é um ser-em-situação, em que a figura do outro desperta no eu uma nova adaptação à
situação, com respeito às diferenças em constante transformação. A educação em saúde permite
o desenvolvimento de competências pelo ser adolescente como sujeito moral ao assumir o
protagonismo do próprio cuidado e do cuidado do outro. Uma ótica elucidada nos depoimentos:
[...] Então, assim, esse processo de formação na minha vida vai contribuir
para que eu não cometa prática e também auxilie outras pessoas que eu acho
que é importante. Eu cuido de mim e também cuido de outras pessoas, juntos
gera uma rede. (A22)
[...] a gente pode “espassar” a nossa experiência para as outras pessoas,
comigo foi minha irmã, minha família. (A26)
[...] tem muitos fatores que a gente vê no colega, que a gente se dá conta no
dia a dia e que pode ser que ele esteja passando por um problema e a gente
nem percebe. Então, assim a gente percebe esses detalhes. [...] porque é a
vida de uma pessoa. (A18)
[...] levar a informação para as pessoas é... sei lá, tomarem os devidos
cuidados. [...] não acabar tendo algum tipo de complicação. (A29)
[...] ajuda, tipo, não só... é... na saúde só para mim, Tipo, assim eu posso
ajudar outras pessoas também. (A36)
[...] é um cuidado que os alunos recebem e que pode ser passado para outras
pessoas. (A12)

Segundo Merleau-Ponty (2011), o homem encontra-se inserido num mundo em
transformação, em que o sujeito se constrói e reconstrói ao viver experiências com o outro. A
consciência do mundo do ser e do outro é dinâmica e se faz a partir da própria percepção de
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mundo, da percepção do outro e a percepção do ser no mundo pelo outro, uma relação
intersubjetiva. Logo, no mundo-da-educação-em-saúde, o ser adolescente constitui-se num
conhecimento comum, em que o diálogo emana pensamentos antes desconhecidos, numa
operação comum, onde não se individualiza o profissional de saúde e o cliente, uma
reciprocidade presente no mesmo mundo. Um cenário desenhado nos discursos abaixo:
[...] igual hoje, você falou do tipo dos três passos do suicídio. É importante
saber para tentar ajudar o amigo, porque isso é normal hoje em dia.
[...] Então, é sempre bom saber, para poder ajudar uma pessoa, dar
conselhos. (A24)
[...] é importante minha formação para eu conseguir levar esse conhecimento
para outras pessoas, no caso precisarem. (A46)
[...] a gente fica sabendo mais coisas, aprende mais coisas e melhor para
nossa vida, a gente vai levar para a vida. O tema abordado é... fica mais claro
para a gente, pode ajudar a gente. [...] ajuda...como a gente conhece muitas
pessoas que sofrem isso e a gente entende o outro lado, não é? Pode ajudar,
pode procurar um especialista nisso. Que está tentando ajudar. A gente vai
levar conhecimento as pessoas, para se conscientizarem. (A66)
[...] eu ter isso como incentivo, para também passar isso para outras pessoas,
é como se fosse um extra. (A56)

O mundo-da-educação-em-saúde provoca o ser adolescente a um posicionamento
crítico-reflexivo, consciente do cuidado de si e do outro, num movimento de valorização
humana. A educação em saúde, a partir da comunicabilidade produz conhecimento e desvela
ideias até então ocultas, isto é, uma troca de saber que, aplicada à situação de saúde proposta,
confere autonomia e emancipação do aluno adolescente como ator do próprio cuidado e do
cuidado do outro, sendo o outro a extensão do eu. A Figura 6 ilustra a educação em saúde como
promotora do outro.
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Figura 6 – Educação em saúde como promotora do cuidado do outro

Fonte: autora
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7 O SER ADOLESCENTE QUE SE PERCEBE E PRESENTIFICA SEU FUTURO A
PARTIR DO AMBÍGUO “MUNDO-DA-EDUCAÇÃO-EM-SAÚDE”
O ser adolescente é corpo fenomênico inserido no mundo-da-educação-em-saúde.
Segundo Merleau-Ponty (2010), o homem é um ser de porosidade, pois possui sua historicidade,
sua espacialidade, sua sexualidade e é travessado pela proposta pedagógica em saúde; e assim
mescla o eu e o mundo, de forma indivisível. Entregue ao mundo-da-educação-em-saúde e em
busca de sua emancipação como uma construção de si mesmo, existe a possibilidade do
reencontro de subjetividades, em que o ser adolescente pode se reconhecer, se despertar e
presentificar seu futuro uma vez engajado.
Dessa forma, o corpo, o âmago da percepção, segundo Merleau-Ponty (2011), é o
veículo por meio do qual a consciência conecta e comunica-se no e com o mundo, objeto
palpável de nossos desejos. No entanto, também se manifesta como que habitado por uma força
motriz ou alimentando uma vivência superficial.
Ao aprofundar na compreensão sobre o ser adolescente que se percebe e presentifica
seu futuro a partir do ambíguo “Mundo-da-educação-em-saúde”, foram desveladas três
subcategorias: o ser adolescente como corpo que se projeta a partir do “Mundo-da-educaçãoem- saúde”, o ser adolescente que se percebe no “mundo-da-educação-em-saúde” e o ser
adolescente no “Mundo-da-educação-em-saúde: um problema de ambiguidade (Figura 7).
Figura 7 – Apresentação das subcategorias

Fonte: autora
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7.1 O SER ADOLESCENTE COMO CORPO QUE SE PROJETA A PARTIR DO “MUNDODA-EDUCAÇÃO-EM- SAÚDE”
O ser adolescente como corpo inserido no mundo-da-educação-em saúde
presentifica seu futuro, ao vivenciar cada encontro educacional.

O estudo da existência humana é marcado pela ambiguidade, em que o homem é um
corpo objeto e um corpo sujeito encarnado no mundo regido por sua consciência intencional.
Inserido na concretude mundana, o ser é um sujeito objetivo que se percebe como corpo e como
corpo objetivo. Porém, essa visão mecanicista não suporta toda a extensão da existencialidade,
é necessário que haja um vínculo subjetivo, a fim de permitir a interação do ser no mundo e o
mundo vivido (AZEVEDO; CAMINHA, 2015).
Impedido de enxergar o ser no mundo como corpo exclusivamente objetivo, pelo fato
de o sujeito ser um corpo que circula no espaço desembaraçadamente e retorna para mundo ao
qual experencia, o ser é o corpo movimentado pela intencionalidade, ao desprender ações
próprias, desenhando sua narrativa de vida. Segundo Merleau-Ponty (2011, p. 631), “o corpo é
um veículo do ser no mundo, e ter um corpo é, para um ser vivo, juntar-se a um meio definido,
confundir-se com certos projetos e empenhar-se continuamente neles”. O corpo do adolescente
é também um veículo do ser no mundo e, na medida em que ele é um ser adolescente, a
educação, o processo de ensino-aprendizagem, faz parte do seu mundo da vida. Dessa forma, o
adolescente tem uma relação de amálgama com os seus projetos existenciais.
Diante desse dualismo entre corpo objeto e corpo sujeito, pode-se tratar o ser como
“corpo próprio, isto é, corpo vivido, assim como Merleau-Ponty (2011) enxerga: o corpo que
se mostra a partir da dimensão do “eu posso”, fruto da fusão da dimensão objetiva e subjetiva
desvelada na vivência do ser no mundo, num entrelaçamento entre mundo e sujeito. O corpo
vivido define a existência do ser no mundo, em que os seus movimentos refletem seu estilo
mágico de ser, de fazer, de desejar, de sonhar e de se projetar em um certo momento futuro.
Nessa dinâmica, o sujeito é um ser encarnado no mundo e se apresenta em direção a
ele pela experiência própria e pré-consciente, a partir da atitude dialógica inerente entre o ser e
o mundo. Através da comunicabilidade, a postura original do ser no mundo é embasada nas
qualidades singulares de ser no mundo, de estar aberto a este – ser afetado pelo mundo e afetálo através de seu estado de ser-aí, fazer-se aí, sonhar-aí, projetar-se futuramente aí. O mundo é
um campo de ação, aberto às atitudes do ser (AZEVEDO; CAMINHA, 2015).
O ser adolescente e o mundo-da-educação-em-saúde interagem, uma vez que um é o
impulso de motivação do outro, numa reciprocidade ímpar. Merleau-Ponty ressalta que, “para
que possamos mover nosso corpo em direção a um objeto, primeiramente é preciso que o objeto
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exista para ele” (MERLEAU-PONTY, 2011). Nesse sentido, as coisas precisam existir para o
adolescente, ou seja, os objetos precisam ser percebidos pelos adolescentes e não apenas
imaginados.
[...] se eu quiser fazer uma faculdade de medicina, por exemplo, eu já vou
ter... é como se fosse um estágio. [...] A gente está na dúvida também na nossa
formação...o que que a gente quer ser? E já é um incentivo, tipo, a gente vê
uma médica falando assim na nossa frente, palestrando, é importante
também. Eu fico interessada por palestra, porque é uma forma da gente
conhecer uma profissão também, o que eles aprendem. (A56)
[...] eu pretendo seguir a área, então, pra mim, já é muito interessante. Tudo
que percorre esse assunto eu gosto de saber. (A12)
[...] ajuda também na formação acadêmica, como, por exemplo, eu quero ser
enfermeira, ajudou muito. [...] ajudou em saber algumas funções de alguns
órgãos é... ajudou a saber como que funciona o sistema reprodutor masculino
e feminino. [...] quem quiser fazer uma faculdade relacionada a essa área,
ajuda também a saber mais. (A44)
[...] Educação em saúde, eu vejo muito ligada por essa parte da..., do meu
técnico e pela parte das aulas de biologia também, traziam bastante. E
traziam de uma forma tão interessante que eu pretendo seguir na área de
saúde, não é? (A65)
[...] Para a área de saúde, já que a pessoa procura um futuro, uma área como
essa, tipo, é... a pessoa quer ser médica, aí tem essas palestras de saúde na
escola. Isso vai ser uma base, porque, na faculdade, ela já vai ter uma noção
do que aquilo é. (A42)

Reciprocamente o ser adolescente como corpo próprio se manifesta, se faz e se abre ao
mundo, ao vivenciar a conexão do que é oferecido pelas sessões de educação em saúde e o que
idealiza ser no seu mundo futuro, como um movimento de sua motricidade naturalizada. Dessa
maneira, o ser adolescente como corpo inserido no mundo-da-educação-em saúde presentifica
seu futuro, ao vivenciar cada encontro educacional.
Perceber o mundo e descobri-lo é a maneira mais natural de o sujeito significar o seu meio
e se adaptar a ele. O adolescente como corpo próprio é o moderador entre seu ser e o mundo e
experiencia um novo sentido a partir da educação em saúde – ferramentas da construção de um
novo mundo, onde se opera e dá sentido a vivência.
É a correlação do sujeito com o mundo e o outro que enraíza o corpo próprio como canal
do ser no mundo. Os planos do corpo próprio são frutos de relação do seu estado de ser no
mundo, que incorporam projetos conjuntos. O sujeito como corpo próprio é movido pela
sexualidade, ou seja, a vivacidade que orienta o ser no mundo a produzir sua história de vida
(AZEVEDO; CAMINHA,2015). O ser adolescente pulsa em direção às experiências
vivenciadas a cada encontro de educação em saúde e se projeta em distintas esferas, desenhado
um novo sentido a sua história, como afirma Merleau-Ponty (2011, p. 219), “é a sexualidade
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que faz com que um homem tenha uma história”. Porém, a história de um homem não é produto
exclusivo de sua sexualidade, mas uma troca de sentidos, de impulsões e do corpo para o ser
no mundo construir sua narrativa. A sexualidade é uma das dimensões do ser adolescente e não
é sinônimo de genitalidade, mas abarca toda a existência do ser adolescente.
Os discursos marcam a expressividade do ser adolescente que vive a experiência dos
encontros de educação em saúde, manifesta suas ideias, seus projetos, seus sonhos e
sentimentos, o que enraíza o ser adolescente em seu mundo vivido ao ressignificar sua maneira
de sobreviver, viver e relacionar-se dialogicamente no mundo e com o outro. A experiência do
mundo-da-educação-em-saúde permite o ser adolescente ressignificar e dar um novo sentido a
sua historicidade. A Figura 8 versa sobre o presentificação do futuro de ser adolescente a partir
do encontro pedagógico em saúde.
Figura 8 – O ser adolescente presentifica seu futuro a partir do encontro pedagógico em saúde

Fonte: autora
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7.2 O SER ADOLESCENTE QUE SE PERCEBE NO “MUNDO-DA-EDUCAÇÃO-EMSAÚDE”
A orientação educacional em saúde sob a ótica merleaupontiana entende o
sujeito como ser no mundo e auxilia o autoconhecimento humano, o
conhecimento do outro e do mundo.

A vivência da educação em saúde pelo ser adolescente produz significações e essências
em que aparece a intencionalidade da consciência pela redução eidética e são desveladas pelos
discursos que descrevem com fidedignidade o real experienciado.
A consciência que o ser adolescente tem do mundo-da-educação-em-saúde ultrapassa
o mero saber transmitido a cada encontro, pois é a origem da intencionalidade intelectual,
afetuosa e prática. A visão do adolescente sobre o mundo-da-educação-em saúde é uma postura
através da qual ele vivencia, fantasiando-o, sentindo-o, decifrando-o, entendendo-o e
modificando-o numa correlação recíproca entre o ser adolescente-mundo, como menciona o
filósofo: “o mundo é inseparável do sujeito, mas de um sujeito que não é senão projeto do
mundo, e o sujeito é inseparável do mundo, mas de um mundo que ele mesmo projeta”
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 97).
O ser adolescente é o corpo sujeito inserido no mundo-da-educação-em saúde. A
intencionalidade como expressão do corpo adolescente toca e é tocada pelas sessões
educacionais, adequando às suas necessidades. Isso ocorre não apenas pela ação física do corpo,
mas ação do cogito que se dispõe e propõe à ação do corpo adolescente (MERLEAU-PONTY,
2011). Logo, simultaneamente, o ser adolescente transforma e é transformado também, pois se
comunica com o mundo.
É pela relação do corpo adolescente no mundo-da-educação-em-saúde que o
adolescente se reconhece como pessoa e desdobra comportamentos inteligentes, como fruto da
comunicabilidade entre o ser com o outro e o mundo, fruto do encontro da intersubjetividade.
Merleau-Ponty aponta a unicidade entre corpo e alma, assim também faz alusão à
indissociabilidade entre pensamento e ação. Nesse sentido, a linguagem (ação) não é uma
repetição mecânica, tem seu pensar presente no corpo como fonte de sentido (MERLEAUPONTY, 2011). Logo, por exemplo, para o ser adolescente manipular um método contraceptivo
apresentado na sessão de educação em saúde, não é necessário, segundo Merleau-Ponty, tê-lo
usado previamente, mas a ação de manipulá-lo é a própria experiência, origem do sentido,
expressividade que se expande para o mundo. Situação manifestada nos discursos a seguir:
[...] mostra como se é, por exemplo, naquela que você deu de prevenir. Vários
alunos lá na sala não sabiam que tinha aqueles métodos, entendeu? De como
usar. As meninas, por exemplo, tinham dúvidas de como... elas não sabiam de
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anticoncepcional, de como elas não poderiam ingerir na hora do almoço e
também [...] uma forma de entender melhor o meu corpo, uma forma de saber
me cuidar, caso eu passe mal, caso eu não esteja e... com dúvida em alguma
coisa. Aí, tipo assim, eu já tenha assistido alguma palestra antes, eu tiro
minha dúvida. (A52)
[...] instrui o aluno, instrui o adolescente. Dele passa para outro amigo
preguiçoso, que passou para outro, que vai aprendendo, que vai se
informando. (A59)
[...] para mim, é um aprendizado a mais, né? [...] são coisas simples que, tipo
assim, eu vou usar aquilo ali, lembrar daquilo e usar de uma certa forma.
Aprendizado para mim. (A41)
[...] vai me esclarecer bastante a parte de dúvidas, porque, até hoje, questão
de saúde, saúde mesmo, eu tenho bastante dúvida sobre, tipo, várias coisas,
questão de doenças, é... alguns mitos e verdades também e eu acho que esse
projeto (sessões de educação em saúde) a senhora tenta alcançar justamente
o conhecimento a todo mundo, né? Então, acho que a senhora vai falar, eu
vou conhecer, vou esclarecer. E acho que tudo que a senhora fale, mesmo que
seja uma coisa que não me interesse de início, vai deixar alguma marca.
(A22)

A educação em saúde desenvolvida segundo a concepção merleaupontiana assume um
significado formativo, pois não implica um ato reprodutivo, engessado, técnico, instrumental e
mecânico, mas possibilita o ser adolescente construir sentidos para o mundo e descobrir o lugar
que ocupa neste. Ao abandonar sua zona de conforto, o profissional de saúde se lança nessa
estratégia educacional desenvolvida junto ao ser adolescente, estreitando laços e alargando os
horizontes da saúde. Trata-se de uma potência metodológica de confronto de realidades que
perpassa por ação, reflexão e transformação e valoriza a criatividade, a expressividade, a
criticidade, a historicidade e a sensibilidade juvenil, como elucidado nos discursos dos
participantes (PEIXOTO, 2012).
Esse processo educacional é compreendido como formação cultural, visto que a
problematização anunciada aperfeiçoa o campo teórico, valoriza a originalidade, a cultura, a
reflexão, a dúvida, a evolução humana e a preparação para a vida. Significa uma valorização
do ser inserido em seu mundo sociofamiliar (PEIXOTO, 2012). A experiência vivida pelo ser
adolescente a cada encontro condecorou sua curiosidade crítica e criatividade para além de sua
dúvida. É um abrir portas para o conhecimento de si, do outro e do mundo.
[...] ajuda quem precisa. Ainda mais quando vem para gente, a gente não vai
procurar, aí facilita. [...] ainda mais aqui, perto de zona rural. Quem quiser
vir aqui a qualquer hora, pode vir, só vir aqui no IFF, porque é tudo perto,
não é cidade. Ajuda pra caramba! [...] Alerta! Como você alertou a gente
sobre cuidado da depressão. [...] porque estou desenvolvendo como pessoa,
estou naquela fase entre 16 a 19 anos, então, tudo que absorvo, transformo
em alguma coisa. Se faço alguma coisa ruim, saber diferenciar. Quanto mais
informação melhor. Eu vou absorver informação, pode acontecer de eu
transformar em uma coisa boa, uma coisa ruim, sempre melhorar, né? Fazer
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o melhor! [...] aconteceu alguma coisa, você tem que pesquisar a informação,
saber tudo direitinho, para saber a melhor conceituação possível daquilo,
senão acaba fazendo só por cima, entendeu. (A23)
[...] a palavra cuidado, ela veio muito da atenção, não é? E da preocupação
com o outro. E eu acho que as palestras [...] os jogos... a forma como você
recebeu a gente e as informações, não é? Que elas são passadas justamente
preocupadas com a nossa saúde, com as nossas atividades. Então, eu vejo o
cuidado a partir disso, não é? A partir da forma como você preparou a
atividade e da importância que aquele conteúdo tem para a nossa vida. (A65)
[...] saber o que o aluno quer saber, o que ele quer estudar, qual é o assunto
de interesse dele. E fazer uma palestra que ele pode perguntar, vai ter onde
informar...É uma forma melhor de aprender, apesar da pessoa não levar tudo.
(A57)
[...] A gente acaba tendo uma visão mais ampla de tudo e coisas que na escola
mesmo não são faladas e faz parte da saúde e integrar isso levando para sala
de aula é um cuidado até mesmo para quem está precisando da informação.
[...] a pessoa estuda aqui, tem muita gente que mora fora e aí, nesses lugares,
muitas vezes, ela não tem um atendimento adequado. E aí, aqui na escola, ter
toda essa informação [...] porque lá ela pode não ter, mas aqui assim, pode
ser a única opção dela e aí ela, tendo esse acolhimento, esse cuidado, esse
tratamento, eu acho importante. (A12)
[...] está levando até as pessoas, as pessoas que, às vezes, nem têm esse tipo
de informação e, às vezes, está passando por esse problema e nem, nem
percebe. E levar isso, principalmente, para os adolescentes na nossa idade,
que é bom, porque a gente está em fase de descoberta. A gente está numa fase
bem curiosa, de querer fazer as coisas. E fazer tudo com consentimento,
sabendo se está certo ou errado, é bem mais importante. [...] a pessoa sai
mais informado, até cria um pouco de coragem para falar também. (A35)
[...] O cuidado que vocês têm com a gente, vocês estão alertando para a gente
ficar alerta sobre nossa saúde. (A13)
[...] e vocês irem na sala e conversando sobre isso, fazem com que a mente
dele abra mais um pouco, sabe? Com que eles compreendam alguma situação
da vida deles que eles não conseguem compreender sozinho. (A14)
[...] aqui a gente tem o poder da urna que você deixou para a gente...deixar
aberta as informações. São porque a maioria das pessoas que tiveram mais
dúvidas naquilo, você vai abrir uma oportunidade para a gente esclarecer,
coisas que na internet poderia ter, poderia. Mas poderia se... a gente só teria
ali. Se a gente tivesse uma pergunta como que a gente iria perguntar? Você
estava ali para nos ajudar. (A26)
[...] muita gente não conhece sobre, tipo... DST’s, métodos contraceptivos e
outras doenças também. Eu acho importante conscientizar as pessoas.
Conscientizar mesmo, porque nem sempre nas famílias conversam sobre
doenças e tem família que nem liga direito. (A1)
[...] Então, essa maneira que vocês buscam estar indo em sala, e tentando
mudar isso tudo... nos auxiliando. Saber mais informação, saber como agir
quando tiver esses fatos acontecendo dentro de casa ou fora, entendeu?
[...] Tipo assim, na minha casa... é... diferente. [...] eu não moro com meu pai,
é uma coisa muito louca. Já sofri assim também, já fiquei com depressão, já
tive isso lá em casa, por isso mesmo, meu pai ter separado da minha mãe, eu
já sofri isso. Eu ficava trancada dentro do quarto, então eu vejo isso (sessão
de educação em saúde) como uma forma muito positiva. Eu fui forte, eu tento
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ser. Ah, eu digo que foi uma coisa difícil. E assim... quem está dentro é muito
difícil sair, assim, porque fica presa naquilo. É um sentimento de angústia.
Eu fiquei muito triste, com essa depressão. Nesse momento, a gente não pensa
em nada, eu acho que não. (A19)
[...] a pessoa sai mais informado até cria um pouco de coragem para falar
também. (A35)

O filósofo entende o corpo como origem dos sentidos, rede de significado que envolve
o mundo percebido. Ao dar voz ao ser adolescente, essa orientação educacional em saúde, sob
a ótica merleaupontiana, entende o sujeito como ser no mundo e auxilia o autoconhecimento
humano, o conhecimento do outro e do mundo. Torna-se uma dinâmica singular e oportuna
para o desenvolvimento individual de habilidades corporais, capacidades cognitivas e o senso
crítico reflexivo.
Não é interessante que a educação compreenda o desenvolvimento humano como algo
contínuo, ou fruto de atos de ideação, assim como a aquisição de hábitos como um somatório
de reações. A educação deve-se ocupar da apreensão dos sentidos e significados que se
desvelam entre o ser adolescente no seu mundo-da-educação-em-saúde, com respeito as suas
ideias e dúvidas, como trampolim da emancipação e autonomia do aluno (PEIXOTO; A.J.,
2012). Ademais, o conhecimento acerca do comportamento em saúde tende a ser mais propício
a sua perpetuação quando adquirido na adolescência em contraposição a etapas posteriores da
vida (KOIVUSILTA, 2003).
Nesse sentido, a educação em saúde formativa coopera em entender que o corpo é
dinâmico, sensível e original, o que o filósofo define como corporeidade, isto é, uma soma de
movimento, comunicação, unicidade corpo-alma, princípio de significações.
[...] eu consegui entender mais como funciona, tipo dentro de mim. [...] além
de eu ter aprendido, eu posso mostrar outras pessoas isso. Tipo, você
aprendeu, você passou, tipo a gente pode passando e ...isso pode crescer, né?
Todo mundo, tipo, quem não conhecer pode conhecer e talvez, pode ser um
assunto muito mais simples de se falar. (A60)
[...] tem muito haver com informação, não é? Porque especialmente quando
a questão é saúde, a gente é bem desinformado. [...] a gente acaba se
prejudicando e prejudicando os outros também, justamente por causa dessa
falta de informação. [...] muitos problemas que os jovens têm que poderiam
ser reconhecidos, evitados se houver o conhecimento prévio, eu acho. (A53)
[...] muitas pessoas puderam tirar dúvidas e conhecer até mais o próprio
corpo. [...] ajuda em casa também a ter um diálogo melhor na família. (A44)
[...] às vezes, tipo assim, tenho vergonha, tipo, de chegar perto da minha mãe,
da minha tia, assim, e perguntar ao certo o que é isso? Tipo na escola, eu
tenho uma médica, que tipo assim, já esclarece tudo para mim. Eu tenho tipo
assim, aquelas dúvidas já saciadas. (A36)
[...] A gente está na fase da adolescência que vai mudando o nosso
comportamento, aumento de responsabilidade. Isso é muito importante
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(sessões de educação em saúde), porque, tipo, é tudo uma fase e por isso que
eu acho que a educação e a saúde é uma base para nós, que vai dando, que
vai ajudando a gente a diferenciar as fases e superando cada uma delas,
passando. (A33)
[...] para gente saber assim, de toda informação geral para compreender os
fatos que ocorrem com a gente no decorrer dessa mudança de corpo
constantemente...essa questão da mente está mais aberta. Ser um campo mais
vasto para a gente ter mais conhecimento em relação a saúde. (A32)
[...] permite entender a gente mesmo. (A18)
[...] Isso é uma forma de cuidado, com certeza. Tipo assim, seria pelo fato de
eu estar me conhecendo melhor e sabendo como lidar com as coisas. (A31)
[...] ajuda a compreender quem nós somos naquele momento, porque estamos
sentindo tais coisas. [...] auto avaliação [...] não somente como indivíduo
pensante, mas como ser biológico. (A8)
[...] ajuda, tipo, a vida de todos nós, no caso da escola, a compreender melhor
as coisas. (A11)
[...] É bom para alertar, porque ainda mais agora na adolescência, tem muita
adolescente ficando grávida e justamente, porque não tem instrução nenhuma
dentro de casa e aqui pelo menos vocês tentam instruir isso para gente de uma
forma legal que a gente possa aprender. (A10)

Os discursos desvelaram a perturbação e preocupação do ser adolescente que vive o
processo de amadurecimento e seu desejo de conhecer o mundo que habita. Essa perplexidade
frente ao mundo e a vontade de reaprendê-lo são referidas por Merleau-Ponty na obra “Elogio
da Filosofia” (1953/1998, p. 9), ao afirmar que o filósofo é “aquele que é testemunha da sua
própria busca, isto é, da sua desordem interior”. Essa atitude de questionamento, de procura de
sentido e da essência é apreendida quando nos debruçamos no mundo com olhar humanizado
(PEIXOTO, 2012).
Nesse entendimento, a existência é o âmago de todas as nossas ações, sendo que, para
isso, faz-se necessário um “retorno às coisas mesmas”. Um retorno a um mundo anterior a todo
conhecimento, ao mundo desprovido de teorias, o mundo que engloba a totalidade do ser: sua
existência corporal, transcendental e suas expressões. Ademais, o transcendental é aquilo que
dá condições de possibilidade para que algo exista, sendo assim, o corpo assume a
transcendentalidade da experiência perspectiva do ser adolescente. Esse movimento recupera o
sentido e repõe a essência na existência, o que reflete que o indivíduo é entendido segundo a
facticidade do ser, no seu envolvimento com o mundo vivido (MERLEAU-PONTY, 2011).
O movimento de alfabetização em saúde permite uma transformação do ser
adolescente, na medida em que aproxima os conteúdos didáticos dos mecanismos de tomada de
consciência. Os encontros pedagógicos foram ações pontuais e valorizaram a sutileza da
intencionalidade do ser adolescente. A compreensão dos sentidos e significados vividos a cada
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sessão representou uma pausa na rotina de estudos escolares para o adolescente conhecer a si
mesmo, o outro e o mundo. Essa prática educativa contextualizada circunscreve a imersão do
ser adolescente entusiasmado no ato de conhecer e transformar sua história. A Figura 9 ilustra
o autoconhecimento, conhecimento do outro e do mundo orientado pela educação em saúde.
Figura 9 – A educação em saúde orientadora do autoconhecimento, conhecimento do outro e do mundo

Fonte: autora

7.3 O SER ADOLESCENTE NO
PROBLEMA DE AMBIGUIDADE

“MUNDO-DA-EDUCAÇÃO-EM-SAÚDE:

UM

A educação em saúde é uma estratégia emancipatória para viver em sociedade,
porém deve ser ousada e cativante, condição si ne qua non para provocar a
apreensão do conhecimento e o senso crítico reflexivo do adolescente.

Os depoimentos desvelam o corpo sujeito inserido no mundo, que se descobre em uma
esfera sensível através da qual experiencia vivências e manifesta suas formas originais de se
correlacionar com o mundo. Uma forma que proporciona a relação do ser, em que,
surpreendentemente, o homem é seu corpo, seu mundo, sua situação num duplo movimento de
reciprocidade (MERLEAU-PONTY, 1966; CARDIM, 2007).
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A primazia do ato perceptivo demonstra esta relação de ser que desvela a ambiguidade
primordial da percepção. Segundo Merleau-Ponty (2011), ao descrever o sentido do mundo, a
consciência intencional desvela-se em duplo sentido – centrífugo e centrípeto, ou seja, do centro
para fora e de fora para o centro, o que nos dá os dois lados do fenômeno estudado. Num
primeiro instante, lembra um antagonismo manifestado na ambiguidade dos discursos dos
adolescentes, no entanto, contempla-se simplesmente a origem humana subjetiva de tornar-se
ímpar e submisso de uma relação entre sujeitos de mundos distintos (MERLEAU-PONTY,
2002). O ser adolescente compreende o outro como um alter-ego, ou seja, é uma pessoa
diferente de mim, porém como eu. Há uma relação de mão dupla: há uma movimentação de
mim para o mundo e uma movimentação do mundo para mim, o que funda a ambiguidade como
envolvimento entre o corpo e o mundo (CARDIM, 2007).
O cuidado e a formação do ser adolescente a partir da educação em saúde expressam
uma interação profundamente vivenciada, apoiada na existência humana, que é ambígua em
sua essência. Revela-se, desse modo, que o ser adolescente reconhece a educação em saúde
como estratégia de cuidado de si, do outro e do mundo em sociedade, numa dinâmica de
reconhecimento de si e do outro (MERLEAU-PONTY, 2002). Esse encontro desvela um
cenário de troca em que o sujeito pode se encontrar consigo e com o outro até então
desconhecido.
Como consequência do ser adolescente acerca da educação em saúde, sinto que o
mundo de sentidos de cada adolescente transforma-o em corpo próprio, que pode ou não ter
implicação no cuidado de si, do outro e interfaces na sua formação e encontra-se profundamente
correlacionado com o encontro com o outro, numa dinâmica de reciprocidade.
Além disso, desvela-se que o ser adolescente aspira à educação em saúde não na forma
tradicional, como uma simples via de transferência do conhecimento do profissional da saúde
ao cliente, como um movimento de mão única, porém expressa o desejo de uma educação em
saúde inovadora, que surpreenda e envolva o cliente frente ao saber. Pois se sabe que a ativa
participação do receptor no processo de ensino-aprendizagem é o segredo para o aprendizado
efetivo e, sobretudo, para o desenvolvimento de práticas preventivas (PETERSEN,1990).
[...] a educação como cuidado, por causa que é uma pessoa ao ser educada,
ela vai ter tudo o que ela precisa para sobreviver na sociedade; e a saúde... a
saúde para mim é um cuidado em si,... um cuidado físico, tipo, o corpo, você
precisa de saúde para sobreviver. [...] eu acredito que, no futuro, apesar das
altas emissões de poluentes, o ser humano vai ser mais saudável, do que é
hoje em dia, porque está tendo muita educação sobre a saúde. (A6)
[...] a criança é tipo uma bucha, que você tem, que joga o que você quer que
ela absorva e ela vai absorver. Quando chega na adolescência, na fase adulta
e ... o que ela absorveu já está definido e vai ser difícil dela acrescentar mais
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alguma coisa, pois praticamente saturou. Saturou é quando informação enche
de mais e aí não tem mais. Aí, para você fazer a pessoa absorver mais
conhecimento, mais informação, você precisa aquecer... forçar isso de
maneira não natural, por exemplo, com lição de moral, com um método
estudantil inovador, coisa do tipo. (A6)

O percebido é dotado de ambiguidade, porque ele desvela a existência em nós de uma
valorização autêntica: pois são objetos que possibilitam alternadamente distintos sentidos. O
percebido que nos faz reconhecer um mundo, isto é, uma reunião de coisas que emanam da
comunicação, possibilitando ao nosso corpo sentir, tocar, transpor: na ausência do percebido,
não teríamos consciência de harmonizar as coisas e de reconhecer sua presença, para além de
nós (CARDIM, 2007).
A ambiguidade do ser adolescente acerca da educação em saúde manifesta o
desvelamento das vivências como estratégia emancipatória para viver em sociedade e
simultaneamente, deseja uma educação em saúde ousada e cativante, condição si ne qua non
para provocar a apreensão do conhecimento e o senso crítico reflexivo do adolescente. A Figura
10 ilustra os sentidos e significados emanados da educação em saúde percebida.
Figura 10 - Os sentidos e significados emanados da educação em saúde percebida

Fonte: autora
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8 O “MUNDO-DA-EDUCAÇÃO-EM-SAÚDE” QUEBRANDO TABUS: UMA
PROPOSTA PARA SUBSIDIAR A POLÍTICA DE CUIDADO À SAÚDE
INSTITUCIONAL AO DISCENTE ADOLESCENTE
O discente expressa a intencionalidade de incorporar essa prática pedagógica
à grade curricular dos cursos técnicos do ensino médio, na medida em que
trata de assuntos de interesse do aluno, muitas vezes negligenciados pela
família e pela escola.

Ao refletir a fenomenologia existencial merleaupontiana, seu caráter antropológico
discorre da relação do ser no mundo, em que as vivências são elementares na produção do
conhecimento. Sob essa ótica, o filósofo define o corpo na sua profundidade, sendo que a carne
e a alma habitam numa só unidade inserida no mundo, de forma indivisível. O corpo é o veículo
do ser no mundo, e este é o laboratório onde as experiências são vivenciadas pelo corpo sujeito,
numa construção recíproca entre a intencionalidade humana e o mundo da percepção
(MERLEAU-PONTY, 2011).
O filósofo enaltece os sentidos em que a percepção é a manifestação do
existencialismo, relevada pela vivência experienciada e desenhada na facticidade do ser. É por
meio da percepção que o homem ordena e compreende as sensações, a fim de conferir um
sentido e significado ao seu ambiente. Para o autor, “todo saber se instala nos horizontes abertos
da percepção” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 280).
O ser como corpo sujeito encontra-se encarnado no mundo fenomênico, em que as
experiências vividas lhe são singulares. A percepção é o princípio do conhecimento, na qual a
captação das sensações é particular e intransferível do corpo. O percebido produzirá uma
experiência, que poderá ser ou não internalizada (LOBO; CORDOVIL; AGUIAR, 2018).
O ser é afetado (tocado) pelo mundo e, por meio dos aspectos sensoriais, ele assimilará
as expressões, as paisagens, os ruídos, o que permitirá extrair sua compreensão de mundo. Logo
toda sensação pode construir um sentido expressado pelo ser (LOBO; CORDOVIL; AGUIAR,
2018).
No que tange às atividades de ensino em saúde que relacionam e impulsionam o ser
adolescente ao objeto de estudo, trata-se de práticas fundamentadas na fenomenologia, em que
o sensível é apreendido pelos sentidos e “o espaço não é um ambiente (real ou lógico) em que
as coisas se dispõem, mas o meio pelo qual a posição das coisas se torna possível” (MERLEAUPONTY, 2011, p. 328).
[...] esse método me ajuda na minha formação para responder essas dúvidas
que talvez, eu não perguntaria a um médico ou algo assim. [...] e me ajuda
também com outras questões que, às vezes, é coisa que eu tenho interesse em
saber, mas eu não sei por onde pesquisar. [...] não tenho na minha família
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pessoas ligadas com a saúde; então não tenho essa conserva em casa, sabe?
E eu não chegaria num médico para perguntar certas dúvidas, porque para
mim é uma coisa... – Eu não preciso perguntar! Até porque tem a internet.
Mas acho muito mais confiável perguntar para uma pessoa que sabe. (A48)
[...] quando você tem a primeira instituição que é a família [...] que, por
vários motivos, não trata isso em casa, a segunda instituição seria a escola.
Quando você recebe isso (sessões de educação em saúde) na escola, eu acho
muito importante. [...] Eu percebo, por experiência própria e com experiência
compartilhada de amigos, a gente só ouviu falar sobre educação sexual na
escola, então é [...] sobre prevenção também. [...] Serviu muito como
provocação para mim. (A51)
[...] aqui tem muitos jovens, aí tem muito jovem que fica curioso e não tem
como saber... o que perguntar! Muitas das vezes, por questões religiosas, não
tem como saber ou perguntar para a mãe ou alguma pessoa mais próxima,
porque tem medo do que as pessoas vão pensar delas, então isso ajudou
muito, a conhecer o corpo... o jeito que funciona cada organismo. (A44)
[...] educação sexual é algo que a gente não tem conhecimento, que
geralmente a gente não fala com nossos pais, ou eles não falam com a gente,
como deveria. [...] é algo que não é anunciado pelo governo, é algo que nós
precisamos. [...] Então, tem coisas que fazemos e não deveríamos fazer, por
exemplo, muitas pessoas não entendem o perigo disso. Então, é algo muito
importante que isso seja anunciado e compartilhado com os jovens. (A8)
[...] é uma forma da escola instruir, talvez aquilo que você não tem em casa,
porque é mais especializado. Você vai ter pessoas dentro da área para poder
explicar aquilo que talvez não é explicado. (A64)
[...] é uma forma de conversar, de explicar para gente de uma forma científica
tudo que... que é os cuidados. Igual na primeira palestra, a gente viu os
cuidados que a gente não aprende em qualquer lugar. Muitos pais não
ensinam esses cuidados para gente e as formas de se prevenir e tal. (A56)

O ensino brasileiro é voltado para as práticas conteudistas e reprodutivas, que, muitas
vezes, cerceiam o espaço para discursão e desenvolvimento de atividades que contemplem a
imaginação, a curiosidade e a intencionalidade do ser adolescente, já que o saber é anunciado
para aluno como objeto pronto, próximo do concluído (LOBO; CORDOVIL; AGUIAR, 2018).
Ao refletir sobre o papel do corpo na educação, sob a visão fenomenológica, em que a
consciência não é exclusivamente uma propriedade mental, mas também produto da interação
do corpo com o mundo, Merleau-Ponty (2011) ressalta a corporalidade. Remete-nos a refletir
sobre as práticas de ensino que propõem vivências corporais e cognitivas, onde o saber se instala
a partir das relações e interações sensoriais do ser com a facticidade do mundo. Nessa
perspectiva, observa-se que a intencionalidade é efetivamente uma consciência-corpo voltada
para o lado de fora, ou seja, voltada para um mundo que é percebido pelo adolescente com toda
a sua subjetividade, temporalidade, historicidade, corporalidade.
A educação em saúde por si só não representa proposta educativa inovadora, no
entanto, é uma estratégia libertadora, pois se fundamenta no viés polimórfico do ser e permite
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a emancipação humana (PINHO, 2014). Esse polimorfismo se faz a partir do esforço em olhar
e compreender o ser adolescente em sua totalidade, empreendendo a dialogicidade, a recreação,
a liberdade de expressão no processo de construção do conhecimento, no qual o aluno e o
profissional de saúde são atores da dinâmica do saber (FONTANA; SANTOS.; BRUM, 2013).
[...] tem coisas que eu não sabia, a gente não aprende na escola e muita coisa
é tabu – são tabus. Nem todo mundo tem acesso a isso, e que faz falta. É uma
questão de saúde pública. [...] uma liberdade, porque a educação é de direito
da pessoa, sabe? A educação e a saúde está aí os dois juntos. Está a dica que
na constituição, todo cidadão tem direito. Muitas vezes, não é uma coisa
democrática é ... sabe? Nem todo mundo tem acesso à saúde de qualidade e
informação sobre saúde ou então educação mesmo. (A57)
[...] Aí você toca nesses assuntos sobre sexualidade, sobre métodos
contraceptivos fala assim... Eu quanto mulher, quanto estudante, eu fico feliz
que isso seja falado com esse cuidado [...] que eu acho que, principalmente,
para as mulheres, eu acho que é um tabu muito grande ainda que existe, sabe?
De você sentar e conversar sobre o prazer feminino, como que acontece essas
questões, como você pode cuidar do seu corpo enquanto mulher [...] ter essas
palestras é... primeiro um abrir portas, assim, para me entender, entender
esses cuidados, procurar mais coisas, saindo dessas palestras, e procurar
mais coisas na internet. (A28)
[...] Quando você põe a saúde, principalmente a mental, nas escolas, você
está dando atenção às necessidades de alunos, tanto dos alunos quanto de
funcionários, professores, porque, no cotidiano estressante como a gente vive,
o momento, que você dá atenção para alguns problemas da pessoa, ajuda
para poder tratá-los a até resolvê-los. [...] vocês têm a missão de mostrar que
eles têm a própria voz, que eles têm opinião a ser dada e que também alertálos sobre os cuidados que devem ser tomados e ações que eles costumam...
essas do dia a dia que podem até interferi-los. (A58)

É a partir do mundo que se compreende o mundo. O corpo é o meio através do qual
percebemos o mundo. O corpo é o pivô da percepção, e, a partir da apreensão do sensível,
atribui sentido às experiências vivenciadas. A relação e a interação entre corpo e mundo são
capturadas pelos sentidos, o que dialoga com o processo de aprendizagem, pois ele se encontra
no mundo num movimento perceptivo (LOBO; CORDOVIL; AGUIAR, 2018).
O corpo é o âmago frente os objetos, e a formação do conhecimento perpassa a relação
do ser no mundo, isto é, a partir da facticidade do ser a consciência emana pela vivência
experienciada pelo corpo sujeito. A construção do saber se faz e se refaz através da relação que
se estabelece entre o corpo e o mundo, ao atribuir sentido e significado aos fenômenos
apreendidos pelos sentidos, pois o “mundo não é 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, 2011, p. 14). O mundo do adolescente abarca, sobretudo,
aquilo que ele vive e este mundo para ele é campo inesgotável de sentido.
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Esse posicionamento proposto à prática de ensino na saúde provoca no ser adolescente
a ato de refletir a apreensão e construção do saber, como ato processual e inacabado. Podemos
compreender que a educação em saúde numa perspectiva fenomenológica é possível, partindo
do princípio de que a percepção possa ser expandida nos ambientes educacionais, como também
os alunos adolescentes convocados a manifestarem suas potenciais concepções, em contínuo
processo de construção (LOBO; CORDOVIL; AGUIAR, 2018).
[...] Eu acho que nas escolas tem que falar sobre o desenvolvimento da saúde,
para gente saber o que a gente passa, o que nós temos, se a gente tem algum
problema, e a escola via ajudar nisso, nesse assunto. A escola tem que ter
uma base assim tipo, um psicólogo, um médico, se a gente precisar ter
palestras sobre determinado assunto. (A42)
[...] Às vezes, você não consegue se abrir em casa e eu acho que isso é bom,
porque você fala com uma pessoa que você não conhece, aí você tem mais
liberdade pra falar, porque, às vezes, a pessoa fica com vergonha, não sei, de
falar com um parente ou algum amigo. [...] acho que isso é bom (sessões de
educação em saúde), porque orienta as pessoas assim. [...] é um orientação
pra mim, para os outros alunos. (A40)
[...] é importante apresentar isso (sessões de educação em saúde) dar
palestras, dar aula sobre isso. E deixar isso perto das pessoas para que
pessoas possam ter acesso. (A27)
[...] eu acho como método para ajudar. Eu acho que poderia implementar
palestras semanais, ou até aulas na formação dos alunos. [...] eu percebo
como cuidado, na formação do aluno. [...] um auxílio, uma ajuda, um
entendimento a mais sobre o assunto educação em saúde. (A3)
[...] tendo ela na escola, eu posso assim, no período da aula, não tendo que
pegar um tempo fora, gastar mais tempo que eu poderia estar estudando. Eu
na escola, eu consigo mesmo é ter toda a parte inicial e a conclusão e sair de
lá com a minha formação, sabe? Entender tudo que eu poderia entender de
saúde. (A18)

O pensamento fenomenológico de Merleau-Ponty, na esfera do ensino, aponta a
relevância de compreender as nossas percepções como profissionais da saúde no ambiente de
ensino e dos alunos adolescentes como manifestações inacabadas, vulneráveis a ajustamentos
segundo a facticidade do ser no mundo, e nos mostra o mundo semelhante a um palco, lugar de
vivência e aprendizagem (LOBO; CORDOVIL; AGUIAR, 2018).
Sob o ponto de vista fenomenológico, os discursos desvelaram que a experiência do
mundo-da-educação-em-saúde vivido amplia o conhecimento, pois os encontros educativos
permitem interações do ser adolescente com o mundo e com o outro, valorizando a dimensão
cognitiva, afetiva e motora do adolescente, ressignificando um novo papel da saúde na
instituição. Em resposta à experiência de escuta do aluno, emergem subsídios para a construção
da política de cuidado à saúde do discente adolescente no Instituto Federal Fluminense, pois o
discente expressa a intencionalidade de incorporar essa prática pedagógica à grade curricular
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dos cursos técnicos do ensino médio, na medida em que trata de assuntos de interesse do aluno,
muitas vezes negligenciados pela família e pela escola. Trata-se de uma proposta de cuidado
almejado pelo discente não apenas por seu cunho informativo, mas por olhar de forma holística
o público juvenil carente de cuidado e escuta. A Figura 10 resume os interesses dos alunos
adolescentes para a construção da política de cuidado em saúde institucional.
Figura 11 – Interesses dos alunos adolescentes na construção da política de cuidado em saúde institucional

Fonte: autora

Dito isso, a fim de contemplar as aspirações dos alunos, essa proposta pedagógica
ganha vida nos projetos de pesquisa e extensão elaborados pela pesquisadora-autora, tendo
como foco a educação em saúde a partir do aluno que vive essa experiência, como os desenhos
abaixo:
1) Urnas artesanais: uma lúdica engenhoca orientadora da educação em saúde na
escola.
2) A percepção do adolescente acerca da educação em saúde pelo lúdico e pela arte:
um estudo fenomenológico, como ilustrado pela sessão de educação em saúde sobre infecções
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sexualmente transmissíveis (APÊNDICE J). O mesmo encontra-se em processo de avaliação
para prorrogação.
3) Educação popular em saúde como cuidado ao aluno adolescente: um estudo
fenomenológico. Este último foi aprovado em recente edital de pesquisa da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – Faperj. A Figura 11 ilustra os projetos de
pesquisa e extensão que têm como foco a educação em saúde como cuidado.
Figura 12- Projetos de pesquisa e extensão com foco na educação em saúde como cuidado

Fonte: autora.

Com o propósito de comunicar à comunidade do IFF essa proposta pedagógica em
saúde, a servidora-pesquisadora participou de eventos científicos locais (VI Mostra do
Conhecimento - Ensino, Pesquisa e Extensão) e regionais (V Congresso de Ensino, Pesquisa e
Extensão 2018) conforme ilustrações reunidas (APÊNDICE K), de forma que essa
reorganização do pensar e fazer saúde na escola ganhe visibilidade nos demais campi e suscite
novas pesquisas, ampliando as evidências e subsídios para a política de cuidado à saúde do
aluno adolescente já em processo de construção, a partir da percepção do discente adolescente
que vivencia essa experiência.
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Essas práticas pedagógicas em saúde voltadas para o ensino, que enfatizam a natureza
ambígua e polimorfa da percepção, a partir da escuta e apropriação das perspectivas do ser
adolescente (seu cenário sociocultural, suas peculiaridades, seus desejos), permitem ao aluno
perceber o ambiente que o cerca, atribuindo sentido e significado a partir da vivência do
conhecimento, sob a ótica processual e inacabada.
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9 A VIVÊNCIA DO CUIDADO A PARTIR DA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA EM
SAÚDE
Como fruto de minha dissertação de mestrado, desvelou-se a educação em saúde como
forma de saúde na escola ao adolescente, a partir do aluno que viveu a experiência da saúde na
escola. Frente ao discreto desenvolvimento dessa modalidade no ambiente institucional,
emergiu a implicação de como o ser adolescente entende a educação em saúde como suporte
ao seu cuidado e a sua formação. Assim, nasceu o desejo de empreender uma pesquisa com o
objetivo de compreender a percepção do aluno sobre a educação em saúde como suporte ao
cuidado e à formação do ser adolescente.
Essa proposta era desafiadora, uma vez que, na condição de servidora técnicaadministrativa lotada no espaço saúde, encontrava-me distante da sala de aula. A inquietação a
qual me ocupava me impulsionou a buscar uma forma de aproximação diferente e vibrante aos
alunos adolescentes, com o propósito de estimulá-los a participar.
Primeiramente, busquei descobrir a temática de interesse abrangente para esse público.
Para tal, confeccionei seis urnas de papel cartão: três em formato de lápis e três cubos mágicos,
decoradas com cores vibrantes. Cada instrumento estampou a seguinte questão: qual a sua
dúvida em relação a um tema de saúde? Deposite aqui. Esses dispositivos perpassaram todas as
25 turmas do ensino médio de todos os cursos técnicos oferecidos por nossa escola, durante os
dez primeiros dias dos meses de agosto, setembro e outubro de 2018. Ao término, foram
recolhidas, e as temáticas apuradas foram respectivamente: educação em sexualidade e
orientação sexual, saúde mental e neurociência. Esse movimento permitiu que os alunos se
mostrassem à medida que depositavam suas sugestões pelos manuscritos, foi um dispositivo
disparador para o iminente processo pedagógico em saúde ao ser adolescente.
Busquei agendar as sessões de educação em saúde em períodos de aula vagos dos
discentes. Para tanto, espalhei cartazes nos murais de cada turma e em pontos-chave da escola,
como hall do primeiro e segundo piso do prédio de salas de aula e na parede da escada de
comunicação entre esses dois ambientes. Fui pessoalmente às turmas reforçar meu convite. As
primeiras sessões de educação em saúde ocorreram nos dias 26, 27 e 28 do mês de agosto.
Mesmo com todo o esforço e empenho na marcação das sessões pedagógicas, muitos discentes
negligenciaram essa primeira sessão. Tentei me abster dessa situação e dedicar-me à pesquisa.
Imaginava que as sessões educacionais em saúde deveriam ser inovadoras, cativantes
e empolgantes, um processo pedagógico ativo não verticalizado como a proposta conteudista
brasileira unilateral. Na tentativa de buscar a autonomia do adolescente no processo de ensinar
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e fazer saúde, elaborei dinâmicas lúdicas relacionadas às temáticas desenvolvidas. Para tanto,
no momento da primeira sessão, com o objetivo de trabalhar o assunto da educação em
sexualidade e orientação sexual, realizei uma metodologia dialogada com a plateia de alunos,
através da dinâmica das bexigas. De forma aleatória, os discentes recebiam bexigas e, ao
estourá-las, tinham a oportunidade de responder a uma pergunta relacionada ao tema. Ao acertála, eram agraciados por um saquinho com bombons e balas.
Dessa forma, avaliei o conhecimento prévio dos alunos sobre o assunto.
Posteriormente, prossegui com a exposição da temática, esclarecendo dúvidas e curiosidades
acerca do assunto, com a intenção de contemplar todos os questionamentos depositados nas
urnas. Ao término da semana pedagógica, corria entre os alunos o burburinho da apresentação.
Aqueles que por algum motivo não participaram sentiram a necessidade de prestigiar as
próximas apresentações.
No mesmo molde, elaborei a segunda sessão, cuja temática escolhida foi saúde mental.
No primeiro momento, estava diante de um grande desafio a enfrentar, haja vista minha
especialidade como formação. Mergulhei na leitura sobre o tema e elaborei um roteiro iniciando
com a explanação sobre ansiedade, síndrome do pânico, depressão e suicídio. Mediante este
assunto delicado, busquei resgatar a espiritualidade, a resiliência e o amor próprio dos discentes
através da dinâmica da caixinha do espelho. Antes de finalizar minha apresentação, distribuí a
todos os alunos uma caixinha de MDF com tampa e argumentei que dentro dela havia uma foto
de uma personalidade comum e importante para cada um deles. Perante esse suspense criado,
o discente foi convidado a abrir a caixeta e a surpresa maior foi quando se deparavam com sua
própria imagem refletida no fundo. Sorrisos e gargalhadas tomaram este encontro, quando
esmerei no resgate da autoestima e no cuidado de si, essências do bem-estar pessoal.
Na terceira sessão, uma nova provocação se apresentava com o assunto neurociência.
O assunto emergiu de uma turma do terceiro ano do curso técnico em meio ambiente, em que
uma aluna curiosa sobre o assunto, junto com seus colegas de classe, depositou inúmeros
manuscritos com a palavra neurociência. Um tópico extenso e atraente, que deveria ser filtrado
e condensado em uma apresentação de 50 minutos. Através de uma leitura exaustiva, busquei
trabalhar o estresse na iminência do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibular, as
diversas formas de atenção e memória, além de apresentar-lhes um pouquinho a morfologia do
sistema nervoso do homem. Já no primeiro slide, exibi uma figura geométrica de um quadrado,
formado pela união de sete peças geométricas diferentes. Quase finalizando a exposição, fiz
uma pausa e distribuí o jogo, expliquei que, ao iniciar o encontro, a imagem foi exposta e, na
intenção de avaliar a atenção individual, o aluno deveria tentar montar a imagem geométrica
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do quadrado com todas as peças disponibilizadas. Os discentes se dedicaram a contemplar a
tarefa proposta, no entanto, no universo de 25 turmas, apenas dois organizaram o quadrado com
todos os elementos distribuídos.
A experiência das sessões pedagógicas junto com as metodologias lúdicas foi
contagiante, pois à medida que foram ocorrendo, pude perceber que o quantitativo de alunos
cresceu a cada apresentação. Alguns me assistiram novamente em outras turmas e tive a honra
de ser prestigiada por alguns docentes que não só cederam suas aulas como participaram dos
encontros. A arte e o lúdico aplicados a cada encontro pedagógico em saúde foram tão
relevantes que foram compartilhados entre os docentes em conselho de classe. Desta maneira,
a proposta educacional em saúde começou a ganhar visibilidade na escola.
Os encontros pedagógicos em saúde foram apenas um dispositivo disparador, pois
minha intenção inicial foi aproximar-me dos alunos e desenvolver um vínculo e um diálogo
aberto com os mesmos para convidá-los a participar da entrevista fenomenológica acerca da
percepção dos encontros de educação em saúde como cuidado e formação do ser adolescente.
Para aqueles que manifestaram desejo em participar, eu disponibilizei o termo de consentimento
livre e esclarecido (TCLE) para o responsável do menor e anotei o contato telefônico do mesmo,
e, em caso de maioridade, agendava os encontros mediante a disponibilidade do aluno, após
assinatura do TCLE. De posse do contato telefônico do responsável, reforcei meu convite
quanto à participação da entrevista. Muitos manifestaram aprovação quanto à participação do
(a) seu (a) filho (a) na pesquisa, enquanto outros demonstraram desinteresse.
De forma tímida, as entrevistas foram ocorrendo, no consultório 3 do espaço saúde, à
medida que os discentes apresentavam o TCLE e o termo de assentimento, no caso do menor,
assinados. No primeiro momento, estava preocupada se o discente estaria confortável com
minha presença e o dispositivo do gravador. Logo, busquei iniciar o diálogo com uma conversa
descontraída, esclarecendo a importância e o motivo daquele encontro e, quando percebi que o
discente se encontrava relaxado, deflagrava a questão norteadora: como você percebe a
educação em saúde como suporte ao cuidado e à formação do ser adolescente? A fim de
simplificá-la, desmembrei em duas perguntas: Como você percebe a educação em saúde como
cuidado? Como você percebe a educação em saúde na sua formação? Procurei me calar e deixar
o discente adolescente desvelar sua vivência acerca da educação em saúde em seu cuidado e
sua formação.
Na avaliação dos discursos, desvelou-se que o cuidado de si se apresenta como bem
relevante a ser adquirido e incorporado como hábito e norma da ação de um corpo fenomênico
em amadurecimento. O hábito, uma vez conquistado, o corpo deixa de ser resistência. Para
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tanto, o hábito não é uma simples repetição de atitude, mas a competência de devolver ao
cenário presente uma reação ajustada mediante outras significações do cuidado. Assim, o hábito
é uma oportunidade do cuidado de si. Diante desse contexto, o ser adolescente almeja o saber
como receita do cuidado de si. Massey (2012) afirma que um adolescente bem informado terá
capacidade de buscar conhecimento ou serviços de saúde diante situações de saúde por ele
vivenciadas.
Pude observar que o cuidado empreendido nas sessões pedagógicas não foi uma ação
pontual de aproximação e limitada. As interações afetivas e o vínculo construído entre as partes
a cada sessão educacional estimularam as adolescentes a buscarem atendimento no espaço
saúde para confidenciarem suas angústias, esclarecerem dúvidas, buscarem tratamento para
suas aflições físicas e mentais. Esse movimento dialoga com a Política Nacional de
Humanização (2010) que estabelece que o desenvolvimento das relações afetivas e do vínculo
constitui a primazia do cuidado.
A ação educacional em saúde ultrapassou limites, deflagrou o cuidado do outro, pois
o homem se constitui como pessoa a partir do seu relacionamento com o outro, o que MerleauPonty denomina de intersubjetividade. Nesse sentido, o homem é um ser em situação, em que
a figura do outro desperta no eu uma nova adaptação à situação. Assim, é o adolescente que,
em busca de sua identidade, se reconhece como sujeito a partir do seu relacionamento com seus
pares. Como fundamento das relações humanas, Heidgger infere que o homem é um ser-comos-outros, manifestado no cuidado do outro, em auxiliá-lo a alcançar sua autonomia e
responsabilidade por seus cuidados.
Além disso, os depoimentos manifestaram a preocupação do adolescente consigo e,
sobretudo, quanto à vivência da adolescência. O adolescente, ao experienciar o encontro
pedagógico, é atravessado pelo saber, ressignificando seu processo de adolescer. Os discentes
expressaram que a educação em saúde é formativa, pois reconhece o corpo adolescente como
dinâmico, original e sensível que, segundo Merleau-Ponty, é a corporeidade, isto é um
somatório de movimento, comunicabilidade, unicidade, corpo-alma e princípio de
significações.
Inúmeros foram os benefícios das sessões educacionais, pois despertaram sonhos entre
os adolescentes, haja vista que o corpo próprio é movido pela sexualidade que é a vivacidade
que orienta o ser o mundo a produzir sua história de vida. Logo, o ser adolescente pulsa a cada
experiência pedagógica vivenciada e projeta seu futuro, trilhando sua história de vida.
O discente adolescente se percebe integrante do seu processo de saúde, pois a
intencionalidade do corpo adolescente toca e é tocada a cada encontro pedagógico, adequando

116

a suas necessidades. É pela relação do corpo adolescente como o mundo-da-educação-em-saúde
que o adolescente se reconhece como pessoa e desdobra comportamentos inteligentes, fruto da
comunicabilidade entre o ser com o outro e o mundo, sentindo-se protagonista de seu processo
de saúde.
No entanto, o percebido é dotado de ambiguidade, pois desperta em nós diferentes
sentidos e significados. Sendo assim, os encontros educacionais são orientadores do adolescer
em sociedade, porém precisam ser estratégias ousadas, inovadoras a fim de estimular o
envolvimento dos adolescentes. Uma proposta diferente do ensino brasileiro conteudista e
reprodutivo, em que o saber é anunciado como pronto, quase concluído, cerceando espaço para
discussão e desenvolvimento de atividades que contemplem a curiosidade, a imaginação e a
intencionalidade do ser adolescente.
Entende-se que a educação em saúde não é uma proposta inédita, porém é uma
estratégia libertadora na medida em que olha e compreende o ser adolescente em sua totalidade,
empreendendo um momento de dialogicidade, de recreação e propõe a liberdade de expressão
no processo de construção do saber.
A experiência vivenciada descortinou incertezas e inseguranças próprias da
adolescência. Em contrapartida, fortaleceu o desenrolar de habilidades e hábitos saudáveis
porque desenvolveu entre os adolescentes um estado de pertencimento ao processo, através da
valorização pessoal quanto à força e à capacidade adquiridas para consolidar a (in)formação na
formação e se robustecerem como seres pensantes.
Este espaço dialógico na pesquisa revelou que os interesses do público juvenil devem
ser atendidos por uma nova política de cuidado em saúde institucional. A partir daí, assumi o
compromisso de prosseguir e estruturar novos projetos de educação em saúde com o aluno
adolescente, contando no momento com os seguintes desenhos:
1) A percepção do adolescente acerca da educação em saúde pelo lúdico e pela arte:
um estudo fenomenológico, no intervalo 2018-2019.
2) Educação popular em saúde como cuidado ao aluno adolescente: um estudo
fenomenológico. Aprovado em edital de pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
do Rio de Janeiro – Faperj, no interstício 2019 a 2020.
Vale ressaltar que as técnicas utilizadas mostraram que o processo de pesquisar
também foi humanizado, motivacional e inédito para tratar do cuidado em saúde. Dispositivos
e resultados que podem inspirar e auxiliar o corpo docente e os envolvidos na adoção das
mesmas para continuar logrando êxito na formação em saúde dos adolescentes, apoiados no
desenvolvimento de comportamentos saudáveis. Como também, a partir delas, deixar fluir
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emoções decorrentes de depressão, medo de gravidez não desejada, temor de adoecerem,
inseguranças geradas pelo desconhecimento de si e das mudanças inerentes à adolescência e de
saber que, diante de dúvidas ou incertezas, podem contar com um profissional da saúde pronto
para ajudá-los.
As sessões pedagógicas em saúde, como espaço de protagonismo e comunicabilidade
entre as partes, são importantes para desenvolver o cuidado em saúde e formar o ser adolescente
de forma original e singular, pois valorizam a historicidade, a espacialidade e subjetividade
juvenil. Portanto, são modelos de cuidado em saúde que precisam ser reproduzidos pela
comunidade IFF ao desenvolver o acolhimento e reconhecer o público juvenil como sujeitos de
direitos e possuidores de raciocínio crítico e reflexivo ao escolher o que é melhor para viver
saudável.
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS
“[...] os acasos se compensam e eis que essa poeira de fatos se aglomera,
...desenha um acontecimento cujos contornos são definidos e do qual se pode
falar” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 17).

Esta pesquisa buscou sustentar que, através da compreensão da percepção existencial
dos alunos sobre a educação em saúde, pautada em uma perspectiva merleaupontiana, é possível
identificar o efetivo suporte ao cuidado e à formação do “ser adolescente” a partir do contexto
sociocultural, contribuindo para o fortalecimento das Ciências do Cuidado em Saúde. Desvelase aqui a magnificência da obra de Merleau-Ponty, que nos convida a olhar e entender o mundo
da vivência humana ao vislumbrar a subjetividade de si e do outro.
Nesse sentido, a fenomenologia como método filosófico nos chama para uma
abordagem qualitativa com o intuito de descrever a vivência humana no tocante a um fenômeno.
Essa proposta buscou revelar as vivências que expressavam a historicidade do ser adolescente,
e simultaneamente me convocou a examinar minha história de vida. Com a fenomenologia,
procurei descrever como o discente adolescente percebe a arte do cuidar pela educação em
saúde na sua formação. Essa aproximação fenomenológica promove um cenário de relações ao
reunir pessoas e desvelar a cada encontro as experiências vivenciadas. Essa interação,
construída a cada entrevista fenomenológica, permitiu um momento de trocas intersubjetivas,
que contaram com o reconhecimento do ser adolescente como corpo encarnado no mundo-daeducação-em saúde e veículo de manifestação de sentidos. O ser adolescente, ao se expressar,
declara um campo objetivo e um campo subjetivo presentes no mesmo corpo fenomenal.
Diante do variado repertório de sentidos e significados desvelados nos discursos,
observa-se um equilíbrio entendido quando se apodera dos depoimentos como uma mostra de
expressividade. O discente adolescente, ao expressar suas vivências sobre a arte de cuidar da
educação em saúde na formação do ser adolescente, expressou algo partilhado por todos que
experienciaram, cada um de sua maneira, porém considerando como ato único, contemplam os
questionamentos emanados do fenômeno em si.
Vivenciei experiências a cada encontro que foram sofridas de ser apreendidas. Mesmo
na condição de pesquisadora, sou, sobretudo, um ser humano e pertenço ao mundo do ser
adolescente, logo, entristeci-me frente às realidades amargas da vida e regozijei diante da
alegria do aluno. Ao me afastar do encontro e mergulhar na árdua tarefa da escrita da obra, os
olhares dos discentes adolescentes se revelaram. Esse afastamento da pesquisadora para a
pesquisa gerou certa autonomia e começou a anunciar por si mesmo e desvelar os significados
visíveis e invisíveis.
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Os discursos revelaram a arte de cuidar da educação em saúde na formação do ser
adolescente de várias maneiras, porém desvelam um movimento de autoconhecimento, do outro
e do mundo. Demonstram que a arte de cuidar da educação em saúde ocorre à medida que o
aluno toca e é tocado pela educação em saúde, o que fortalece a formação juvenil ao passo que
multiplica o saber inerente à independência e à autonomia do ser adolescente. Revelam que o
aluno adolescente em processo de formação carece de cuidados, contemplados nas sessões
pedagógicas em saúde, pois é o espaço dialógico e terapêutico que valoriza o adolescente na
sua historicidade, espacialidade e corporeidade. O mundo intelectual, físico, sentimental,
subjetivo e transcendental do ser adolescente requer atenção, e a educação em saúde se mostra
como instrumento de cuidado para o adolescer saudável. A vivência dessa experiência
proporciona uma emancipação do ser adolescente ao se transformar em protagonista de seu
processo de cuidado em saúde.
Os achados deste estudo levantam reflexões no tocante à política de cuidado à saúde
institucional ao aluno adolescente. Esta necessita contemplar os dilemas objetivos e subjetivos
que englobam a dimensão do cuidado ao ser adolescente. Ao mergulhar nesta pesquisa, ficou
clara a necessidade de ambiente de discussões das aflições e incertezas que se desenrolam no
período da adolescência. O processo de adolescer assemelha-se a uma metamorfose, em que o
caráter identitário do adolescente é perseguido constantemente e precisa de cuidado.
Essa proposta pedagógica em saúde foi referida como uma prática de saúde inovadora,
uma vez que transpõe as barreiras teóricas e amplia conhecimentos temáticos e metodológicos,
fundamentos relevantes para a construção da política de cuidado em saúde institucional ao
aluno adolescente. O discente reconhece a relevância do estudo por desvelar seu interesse de
incorporar esta prática pedagógica ao currículo dos cursos técnicos integrados ao ensino médio,
na medida em que aborda temáticas de interesse do aluno, muitas vezes negligenciados pela
família e pela escola.
Trata-se de uma proposta almejada pelo discente não só pelo cunho informativo, mas
por reservar uma preocupação com o público juvenil carente de cuidado e escuta. Esta ação
criou um espaço onde acontece o encontro com o outro, os profissionais implicados com o
cuidado na instituição e seu cliente, o ser adolescente. Mesmo com a discreta participação dos
professores nas sessões educacionais, esta estratégia pedagógica inicia um diálogo entre os
cuidadores de saúde e o corpo docente, ambos estão envolvidos no processo de formação do
ser adolescente, como modelo intersetorial de cuidado. Dessa forma, somos provocados a
refletir o mundo-da-educação-em-saúde como uma autêntica política pedagógica de cuidado à
saúde do discente, por olhar de forma holística o ser adolescente, que transcende a
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medicalização própria do modelo biomédico, fundamentado no binômio saúde-doença. O
espaço saúde ganha visibilidade entre os alunos adolescentes, ao se transformar em um espaço
de vida.
A presente pesquisa contou com a participação de um grupo de adolescentes de apenas
um dos 11 campi do Instituto Federal Fluminense. Embora os significados e sentidos desvelados
pelos alunos acerca da educação em saúde sirvam como subsídio à política de cuidado em saúde
ao discente, estes se restringem à especificidade do Campus Bom Jesus do Itabapoana. A fim
de compor atribuição da política de cuidado à saúde institucional, fazem-se necessários novos
estudos nos demais campi, que, associados aos resultados emanados nesta pesquisa, podem
unificar a proposta de cuidado ao discente.
A prática do cuidado ao adolescente é atravessada por diretrizes e regras formalizadas
pelos programas e políticas da saúde juvenil, em que a rotina do trabalho valoriza as questões
objetivas em detrimento das subjetivas no processo de cuidado do ser adolescente. Ao mesmo
tempo, cada adolescente carrega sua historicidade, espacialidade, subjetividade, que, na maioria
das vezes, não são consideradas de forma integral. Esta pesquisa desperta o ser adolescente para
pensar no cuidado de si, atravessado pelo mundo-da-educação-em-saúde e suas implicações no
processo de formação humana, pois é um ser de relações e interações que raciocina, sente e
vive de maneira vigorosa, dramática e agradável. Mundo que necessita de lugar para falar e
ouvir o ser adolescente, um campo que se transforma e se reorganiza a cada encontro, um espaço
efetivamente oportuno para o cuidado de si.
A proposta de cuidado a partir da educação em saúde não foi uma ação pontual
realizada nas três secções educativas. As interações e vínculo construídos a cada encontro
pedagógico levaram adolescentes a me procurarem posteriormente no espaço saúde, para
esclarecimento de dúvidas, confidenciarem situações pessoais e buscarem tratamento de sua
situação de saúde. Essa dinâmica ratifica que o elo afetivo e ético estabelecidos entre usuário e
profissional da saúde é a primazia do cuidado, num movimento de auxílio e respeito recíproco.
Como espelho do cuidado de si, abre-se a possibilidade do cuidado do outro. Pois o
ser adolescente reconhece o outro como um alter-ego, isto é, é sujeito diferente de mim, porém
como eu, que pensa, expressa, experiencia e compartilha o mesmo mundo do cuidado de si, de
modo exuberante, angustiante e prazerosa. Percebi que a fenomenologia de Merleau-Ponty
pode ajudar o ser adolescente a reexaminar-se e reconhecer seu conceito de saúde, a fim de se
revelar como corpo incorporado no mundo, como ser de relação e interação com o outro.
O ser adolescente em processo de formação perpassa responsabilidades e
compromissos que muitas vezes sufocam sua caminhada rumo à liberdade. A educação em
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saúde surge como espaço de debate e trocas ao compartilhar conhecimentos, sentimentos,
ameaças relacionadas à vivência da adolescência. Nessa perspectiva, a educação em saúde
exerce papel formativo ao processo de adolescer saudável, pois multiplica o saber, capacita seus
atores ao protagonismo de seu processo de cuidado em saúde.
Dito isso, considero relevante retornar os achados desta pesquisa para os participantes
deste estudo, a fim de estimulá-los a refletir sobre o cuidado de si e seu processo de formação
a partir da educação em saúde, fruto da construção da pesquisadora e de cada um. Este retorno
aos discentes adolescentes dialoga com as discussões salientadas por Merleau-Ponty sobre a
origem transformadora do encontro, em que as relações e interações entre os sujeitos constroem
um espaço comum.
Revelou-se a origem transformadora do encontro entre sujeitos, de forma que o ser
adolescente reconhece o cuidado de si, o cuidado do outro e seu processo de formação uma vez
inserido no mundo-da-educação-em saúde. Ao entrar no mundo-da-educação-em-saúde, pude
perceber entre os adolescentes uma superficialidade do saber saúde, muitas vezes expressada
pelas falas faladas, no entanto pude compreender que são pessoas que projetam seu cuidado e
sua formação nas trocas de conhecimento e falas falantes por estas proporcionarem um
empoderamento de seus atores como protagonistas de seu cuidado e sua formação.
Demonstrou-se pelo dito e não dito dos depoimentos que os adolescentes compreendem o
cuidado de si e sua formação alicerçados na educação em saúde. Além disso, revelou-se a
prática da educação em saúde como cuidado em saúde e formação do aluno adolescente na
medida em que o aluno é atravessado pelo saber, e a cada encontro pedagógico se descobre
como sujeito-adolescente de relação e interação com o outro, corresponsáveis por seu cuidado
e formação.
Aprendi com Merleau-Ponty que nós, profissionais da saúde inseridos em um ambiente
educacional, ao valorizar este espaço dialógico e terapêutico, devemos olhar o cuidado do ser
adolescente de forma holística, respeitando sua historicidade, espacialidade e sentimentos, para
que a prática da saúde institucional não se perca pelo tratamento de funções fisiológicas
desconectadas e desprovidas de vida.
Esta pesquisa não tem a intenção de esgotar a temática da educação em saúde como
suporte ao cuidado e à formação do ser adolescente, e sim criar um espaço para reflexão sobre
o cuidado e formação do ser adolescente a partir da educação em saúde, ao entender o discente
como ser de desejos, sentimentos e valores que necessitam ser acolhidos no ato de cuidar. O
estudo acrescenta valor ao ensino sobre cuidado do ser adolescente, principalmente para o
processo de formação dos estudantes da graduação, da especialização, da pós-graduação, bem
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como para docentes e profissionais de saúde inseridos no ambiente educacional motivados em
fomentar uma saúde escolar humanizada e efetiva.
O presente estudo, de olho na política de saúde ao discente em construção, cria meios
de unificar a reorganização da prática do cuidado à saúde do aluno adolescente fundamentada
na educação em saúde como instrumento facilitador para o empoderamento do aluno e da
comunidade escolar, transformando-os em coautores de seu cuidado. Reconheço que os
sentidos e significados expressados pelos alunos adolescentes possam ser momentâneos, no
entanto, eles representam fundamentos relevantes para a reflexão do que pode ser realizado com
o objetivo de aperfeiçoar o cuidado e simplificar o processo de adolescer como revelados por
eles.
Desenvolver as formas de cuidar-pesquisar-cuidar-formar o ser adolescente deve ser
um desejo dos profissionais de saúde inseridos no ambiente educacional nos próximos anos,
pois permite a troca de saberes com outros profissionais presentes, docentes e técnicosadministrativos, no espaço escolar, que reconhecem no ser adolescente a perspectiva de um
mundo singular a descobrir. Além disso, essa proposta de cuidado e formação do ser
adolescente poderá transpor os muros da comunidade do IFF e atingir as esferas municipais e
estaduais do noroeste fluminense.
Nesse sentido, a pesquisa fenomenológica pode ser uma oportunidade para se debruçar
sobre o mundo vivido do ser adolescente, proporcionando que se expresse o significado da
vivência da educação em saúde, cujos assuntos possibilitam um despertar de um cenário
inovador de possibilidades para os variados meios de cuidar, formar, ser e fazer saúde ao ser
adolescente.
Antes de finalizar, gostaria de salientar que apenas um grupo de adolescentes foi
investigado no IFF Campus Bom Jesus do Itabapoana. Embora os achados revelem os sentidos
e significados atribuídos pelos alunos acerca da educação em saúde como suporte ao cuidado e
à formação do ser adolescente, eles se resumem às especificidades do cenário da pesquisa. Para
ampliação das evidências, fazem-se necessários novos estudos em outras realidades com outros
adolescentes, que, somados a este estudo, poderiam incrementar a elaboração de políticas
públicas voltadas ao cuidado e à formação do ser adolescente.
Dessa forma, detém-se o comprometimento ético de publicar os resultados desta
pesquisa em parceria com o núcleo de estudos à comunidade IFF, aos estudiosos do assunto e
aos profissionais que experienciam em sua prática o cuidado do ser adolescente e aos
graduandos e pós-graduandos em processo de capacitação.

123

REFERÊNCIAS
ABERASTURY, A. et al. Adolescência e psicopatia. In: ABERASTURY, A.; KNOBEL, M.
Adolescência Normal: um enfoque psicanalítico. 3. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1984.
ALMEIDA, J. R. S., OLIVEIRA N. C, MOURA, E. R. F. Oficinas de promoção de saúde
com adolescentes: relato de experiência. Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste,
Fortaleza, v. 12, n. esp., p. 1052-1058, 2011.
ANJOS, R. H. D., SILVA, J.A.S., DO VAL, L.F. et al. Differences between female and male
adolescents regarding individual vulnerability to HIV. Revista da Escola de Enfermagem da
USP, São Paulo, v. 46, n. 4, p. 829-837, ago. 2012. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v46n4/en_07.pdf. Acesso em: 03 jan. 2017.
ARANHA, M. L. A.; MARTINS, M. H. P. Filosofando: introdução à filosofia. 3. ed. São
Paulo: Moderna; 2003.
ASSIS, S. G.; SILVA, C. M. F. P. Violências no município do Rio de Janeiro: áreas de risco e
tendências da mortalidade entre adolescentes de 10 a 19 anos. Revista Panamericana de
Salud Publica, Washington DC, v. 1, n. 5, p. 389-398, 1997.
AZEVEDO, D. S.; CAMINHA, I. O. Ser no mundo, mundo vivido e corpo próprio segundo
Merleau-Ponty. Dialektiké, Rio Grande do Norte, v.1, n.2, p.15-37, 2015.
BACICH, L.; MORAN, J. Metodologias ativas para uma educação inovadora uma abordagem
teórico-prática. In: MORAN, J. Metodologias ativas para uma aprendizagem mais
profunda. Porto Alegre: Penso, 2018.
BANISTER, E.; BEGORAY, D. L. Beyond talking groups: strategies for imporving
adolescente health educatio. Health Care for Women International, v.25, p.481-88, 2004.
BAPTISTA, C. J. et al. Prevalência de fatores de vulnerabilidade juvenil às DST/HIV/AIDS:
Estudo com enfoque de gênero no Norte de Minas Gerais, Brasil, 2008-2009. Motricidade,
Vila Real, Portugal, v. 8, supl. 2, p. 177-186, 2012. Disponível em:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273023568021. Acesso em: 15 out. 2017.
BARDAGI, M. P.; ARTECHE, A. X.; NEIVA-SILVA, L. Projetos sociais com adolescentes
em situação de risco: discutindo o trabalho e a orientação profissional como estratégias de
intervenção. In: HUTZ, C. S. (Org.). Violência e risco na infância e adolescência: pesquisa
e intervenção. São Paulo: Casa do Psicólogo; 2005. p.101-46.
BASTABLE, S.B. O enfermeiro como educador: princípios de ensino - aprendizagem para
a prática de enfermagem. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, Porto; 2010.
BEGORAY, D. L.; BANISTER, E. Using curriculum design principles to imporve health
Education for adolescente girls. Health Care for Women International, v. 26, p. 295-307,
2005.
BERQUÓ, E (Coord.). Comportamento sexual da população brasileira e percepções do
HIV/AIDS. Brasília (DF): Ministério da Saúde, 2000.

124

BESERRA, E. P., TORRES, C.A., PINHEIRO, P.N.C. et al. Pedagogia freireana como
método de prevenção de doenças. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.16, supl.1,
p.1563-70, 2011.
BOUZAS I., JANNUZZI, F. Estatuto da criança e do adolescente: 25 anos. Revista
Adolescência & Saúde, Rio de Janeiro, v. 12, n. 2, p. 6, mar./abr. 2015. Disponível em:
http://www.adolescenciaesaude.com/default.asp?ed=71. Acesso em: 02 jan. 2017.
BRASIL. Ministério da Educação, Ministério da Saúde (BR). Portaria Interministerial nº
1.055 de 25 de abril de 2017: redefine as regras e os critérios para adesão ao Programa Saúde
na Escola – PSE por estados, Distrito Federal e municípios e dispõe sobre o respectivo
incentivo financeiro para custeio de ações. Brasília: Ministério da Educação, Ministério da
Saúde; 2017.
BRASIL. Ministério da Saúde. Marco teórico e referencial: saúde sexual e saúde
reprodutiva de adolescentes e jovens. Brasília, DF: Ministério da saúde; 2006a.
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Humanização: formação e intervenção.
Brasília: Ministério da Saúde, 2010b.
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da
Saúde, 2012.
BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de
Adolescentes e Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde. Brasília:
Ministério da Saúde, 2010a.
BRASIL. Ministério da Saúde. As Cartas da Promoção da Saúde. Brasília: Ministério da
Saúde, 2002.
BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes para implementação do Projeto Saúde e
Prevenção nas Escolas. Brasília: Ministério da Saúde, 2006b.
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de
1990. Promulga a Convenção sobre os Direitos da Criança. Diário Oficial da União, Brasília,
DF, 22 nov. 1990.
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.
Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências. Diário Oficial da
União, Brasília, DF, 8 dez. 1993.
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005.
Institui o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem; cria o Conselho Nacional da
Juventude – CNJ e a Secretaria Nacional de Juventude; altera as Leis nos 10.683, de 28 de
maio de 2003, e 10.429, de 24 de abril de 2002; e dá outras providências. Diário Oficial da
União, Brasília, DF, 1º jul. 2005.
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013. Institui
o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das

125

políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude – SINAJUVE. Diário
Oficial da União, Brasília, DF, 6 ago. 2013.
BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde do Escola: 2015. Rio de Janeiro:
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016.
BRASIL. Ministério da Saúde. Agenda de Prioridades de Pesquisa do Ministério da
Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2018.
BOEMER, M. R. A condução de estudos segundo a metodologia de investigação
fenomenológica. Rev. Latino-am. Enfermagem. Ribeirão Preto, v. 2, n. 1, p. 83-94,1994.
CARDIM, Leando Neves. A ambiguidade na fenomenologia da percepção de Maurice
Merleau-Ponty: a liberdade. São Paulo, 2007. 200 f. Tese (Doutorado em Filosofia) –
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.
CARLSON, C.; PECKHAN, S. Bringing health care to schools: first phase evaluation of the
Bodyzone Project. Health Education, v. 104, n.4, p.241-53, 2004.
CARVALHO, A. Introdução. In: COATES, V.; BEZNOS, G. M.; FRANÇOSO, L. A.
Medicina do adolescente. 2. ed. São Paulo: Sarvier, 2003.
CARVALHO, A. S. Metodologia da entrevista: uma abordagem fenomenológica. Rio de
Janeiro: Agir, 1987.
CASEMIRO, J. P.; FONSECA, A. B.C.; SECCO, F. V. M. Promover saúde na escola:
reflexões a partir de uma revisão sobre saúde escolar na América Latina. Ciência & Saúde
Coletiva, Rio de Janeiro, v. 19, n. 3, p. 829-840, 2014.
CASTRO, M. E. et al. Educação em saúde: no contexto da promoção humana. Fortaleza:
edições Demócrito Rocha, 2003, 120p. Revista Rene, Fortaleza, n. 7, v. 3, p. 105-16,
set./dez., 2006.
CAVALCANTE, R. B. et al. Uso de tecnologias da informação e comunicação na educação
em saúde de adolescentes escolares. Journal of Health Informatics, São Paulo, v. 4, n. 4, p.
182-6, 2012.
CEARÁ. Secretaria da Saúde do Estado. Curso de atualização à saúde da criança e do
adolescente: manual do participante. Ceará: Escola de Saúde Pública, 2008.
COCCO, M.; LOPES, M. J. M. Violência entre jovens: dinâmicas sociais e situações de
vulnerabilidade. Revista Gaúcha de Enfermagem, Porto Alegre, v. 31, n. 1, p. 151-159,
mar. 2010. Disponível em:
http://seer.ufrgs.br/index.php/RevistaGauchadeEnfermagem/article/view/10620. Acesso em:
01 jul. 2017.
COLLI, A. S. Conceito de adolescência. In: MARCONDES, E. (Coord.). Pediatria básica. 7.
ed. São Paulo: Savier, 1984.

126

COSTA, C. O. M.; FORMIGLI, V. L. A. Avaliação da qualidade do serviço de saúde para
adolescentes. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 35, n. 2, p. 177-184, abr. 2001.
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S003489102001000200012&script=sci_arttext. Acesso em: 10 nov. 2017.
CROMACK, L. M. F.; BURSZTYN, I.; TURA, L. F. R. O olhar do adolescente sobre saúde:
um estudo de representações sociais. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 14, n. 2,
p. 627-634, mar./abr. 2009.
CURRIE, C. et al. Social determinants of health and well-being among young people:
health behaviour in school-aged children (HBSC) study: international report from the
2009/2010 survey. Copenhagen: World Health Organization - WHO, 2012. 252p. (Health
policy for children and adolescents, n. 6). Disponível em:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/163857/Social-determinantsof-healthand-well-being-among-young-people.pdf. Acesso em: 04 nov. 2017
DELORS, J. (Org.). Os quatro pilares da educação. In: DELORS, J.; AL-MUFTI, I. (Eds.).
Educação: um tesouro a descobrir - relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre
Educação para o Século XXI. 7. ed. Brasília: UNESCO; São Paulo: Cortez, 2012. p. 89-101.
DESCRITORES EM CIÊNCIAS DA SAÚDE: cuidado. Disponível em:
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/. Acesso em: 20 maio de 2019.
DIAS, F. L. A. et al. Riscos e vulnerabilidades relacionados à sexualidade na adolescência.
Revista Enfermagem UERJ, Rio de Janeiro, v. 18, n. 3, p. 456-461, jul./set. 2010.
Disponível em: http://www.facenf.uerj.br/v18n3/v18n3a21.pdf. Acesso em: 28 set. 2016.
DIAS, César Gomes Bonfim. A experiência da indivisão na filosofia de Merleau-Ponty: a
unidade da experiência corporal e a indivisão com o mundo. São Paulo, 2011. 127 f.
Dissertação (Mestrado em Filosofia) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São
Paulo, 2011.
DIAS, E.S.M. et al. Roda de conversa como estratégia de educação em saúde para a
enfermagem. Cuidado é fundamental online, Rio de Janeiro, v. 10, n. 2, p. 379-384, 2018.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE –
IFF. A história do Campos Bom Jesus teve início em 1970. Disponível em:
http://portal1.iff.edu.br/nossos-campi/bom-jesus-do-itabapoana/apresentacao. Acesso em: 24
jun. 2019.
FAIAL, L. C. M. et al. A saúde na escola: percepções do ser adolescente. Revista Brasileira
de Enfermagem. Brasília, v.72, n.4, p. 1017-26, jul./ago. 2019. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/reben/v72n4/pt_0034-7167-reben-72-04-0964.pdf. Acesso em 19
ago. 2019.
FAIAL, L. C. M. et al. A escola como campo de promoção à saúde na adolescência: revisão
literária. Revista PróuniverSUS. Vassouras, v. 7, n. 2, p. 27-34, jan./jun. 2016a. Disponível
em: http://editorauss.uss.br/index.php/RPU/issue/view/62/showToc Acesso em: 01 jul. 2016.
FAIAL, L. C. M. et al. Vulnerabilidades na adolescência: um campo oportuno para a prática
da saúde: revisão integrativa. Journal of Nursing UFPE on line, Recife, v. 10, n. 9, p. 3473-

127

82, set. 2016b. Disponível em:
www.revsita.ufpe.br/revsitaenfermagem/index.php/revsita/issue/view/143. Acesso em 08 set.
2016.
FAIAL, L. C. M. et al. Saúde na escola: contribuições fenomenológicas a partir da percepção
do aluno adolescente. Journal of Nursing UFPE on line, Recife, v. 11, n. 1, p. 24-30, jan.
2017. Disponível em:
http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/view/10277/pdf_2092
Acesso em: 06 jan. 2017.
FAIAL, L. C. M. et al. Percepções de adolescentes sobre a saúde na escola à luz da
fenomenologia merleaupontiana. Revista Mineira de Enfermagem, Belo Horizonte, v. 22, p.
e-1136, 2018.
FANTE, C. Fenomeno Bullying: como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz.
2. ed. Campinas: Verus; 2005.
FARIAS, R.; MORÉ, C. O. O. Repercussões da gravidez em adolescentes de 10 a 14 anos em
contexto de vulnerabilidade social. Psicologia: reflexão e crítica, Porto Alegre, v. 25, n. 3, p.
596-604, 2012. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-79722012000300020. Acesso
em: 20 set. 2017.
FERREIRA, A. G. N., SILVA, K.L., SOUZA, P.R.M. Cultura masculina e religiosidade na
prevenção das DST/HIV/AIDS em adolescentes. Revista Mineira de Enfermagem, Tianguá,
v. 16, n. 4, p. 572-578, out./dez., 2012.
FERREIRA, M.M. S. R. S, TORGAL, M.C.L.F.P.R. Estilo de vida na adolescência:
comportamento sexual dos adolescentes portugueses. Revista Escola de Enfermagem da
USP, São Paulo, v. 45, n. 3, p. 589-595, 2011.
FILATRO, A.; CAVALCANTE, C.C. Metodologias Inov-ativas na educação presencial, a
distância e corporativa. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.
FONSECA, S.M.; MATTAR, J. Metodologias ativas aplicadas a educação à distância: revisão
da literatura. Revista EDaPECI, v. 17, n. 2, p. 185-97, 2017.
FONTANA, R.T.; SANTOS, A. V.; BRUM, Z. P. A educação em saúde como estratégia para
a sexualidade saudável. Revista de Pesquisa: Cuidado é fundamental online, Rio de Janeiro,
v. 5, n. 4, p. 529-536, 2013.
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 27. ed. São
Paulo: Paz e Terra, 1996.
GIACOMOZZI, A. I. et al. Levantamento sobre uso de álcool e outras drogas e
vulnerabilidades relacionadas de estudantes de escolas públicas participantes do programa
saúde do escolar/saúde e prevenção nas escolas no município de Florianópolis. Saúde e
Sociedade, São Paulo, v. 21, n. 3, p. 612-622, jul./set. 2012. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902012000300008. Acesso
em: 24 set. 2017.

128

GIORGI, A. The descriptive phenomenological psychological method. Journal of
Phenomenological Psychology, v. 43, n. 1, p. 3–12, 2012.
GUILAMO-RAMOS, V; JACCARD, L.C.S.W.J.; DITTUS, P.; GONZALEZ B.; BOURIS,
A.; BANSPACH, S. The Linking Lives Health Education Program: A Randomized Clinical
Trialof a Parent Based Tobacco Use Prevention Program for African Americanand Latino
Youths. American Journal of Public Health, v. 100, n. 9, p. 1641-1647, 2010.
GUBERT, F. A. et al. Tecnologias educativas no contexto escolar: estratégia de educação em
saúde em escola pública de Fortaleza-CE. Revista Eletrônica de Enfermagem, Goiânia, v.
11, n. 1, p. 165-172, 2009. Disponível em:
http://www.fen.ufg.br/fen_revista/v11/n1/pdf/v11n1a21.pdf. Acesso em: 01 jul. 2017.
HAACK, K. R. et al. Intervenção comunitária com grupo de adolescentes: relato de
experiência do projeto EBA. Revista Interamericana de Psicologia, v. 44, n. 1, p. 65-73,
2010.
HUSSERL, E. Méditations Cartésiennes. Paris: Librairie Armand Colin; 1931.
HUSSERL, E. Logique Formelle et Logique Transcendentale. Paris: Presses Universitaires
de France, ([1929] 1965)
JAGER, M.E. et al. O adolescente no contexto da saúde pública brasileira: reflexões sobre o
PROSAD. Psicologia em Estudo; v. 19, n. 2, p. 211-221, 2014.
JOMAR, R.T. et al. Educação em saúde no trânsito para adolescentes estudantes do ensino
médio. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, Rio de Janeiro, v. 15, n. 1, p. 186-89,
2011.
KLEINERT, S. Adolescent health: an opportunity not to be missed. The Lancet, London, v.
369, n. 9567, p. 1057-1058, mar. 2007.
KOIVUSILTA, L.; HONKALA, S.; HONKALA, E. Toothbrushing as part of the adolescent
lifestyle predicts education level. J Dent Res., v. 82, n. 5, p. 361–366, may 2003.
KWATUBANA, S., KHESWA, J. Intergrated Approach to Health Promotion: The South
African Schools’ Role. Mediterranean Journal of Social Sciences, Roma-Itália, V.5, n.
20, p. 1713-19.
JERUSALINSKY, A. Adolescência e contemporaneidade. In: MELLO, A.; CASTRO, A. L.
S.; GEIGER, M. (Orgs.). Conversando sobre adolescência e contemporaneidade. Porto
Alegre: Libretos, 2004.
JOHNSTON, L. D. et al. Monitoring the future national survey results on drug use: 19752013: 2014: overview, key findings on adolescent drug use. Ann Arbor: University of
Michigan, Institute for Social Research - ISR, 2015. 90 p. Disponível em:
http://www.monitoringthefuture.org/pubs/monographs/mtf-overview2014.pdf. Acesso em: 04
nov. 2017.

129

LACCHINI, A. J. B. A família que cuida do indivíduo em sofrimento psíquico: um estudo
fenomenológico. Santa Maria, 2011. 103 f. Dissertação (Mestrado em enfermagem)Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2011.
LIMA, A. B. M. A relação sujeito e mundo na fenomenologia de Merleau-Ponty. In:
ENSAIOS sobre fenomenologia: Husserl, Heidegger e Merleau-Ponty. Ilhéus: Editus, 2014,
p. 77-102.
LOBO, H. B.; CORDOVIL, R. V.; AGUIAR, J. V. S Uma perspectiva de ensino a partir da
teoria do corpo em Merleau-Ponty. Momento: diálogos em educação, Rio Grande, v. 27, n. 2,
p. 319-335, maio/ago, 2018.
LOPES NETO, A. A. Ações antibullying. In: Lopes Neto AA. Bullying: saber identificar e
como prevenir. São Paulo: Brasiliense; 2011. p. 62-100.
MACDONALD, S. A. Na assessment of the cardiovascular health education program in
primary health care. Applied Nursing Research, v. 8, n .3, p. 114-17, aug. 1995.
MAIA, E. R. et al. Validação de metodologias ativas de ensino-aprendizagem na promoção
da saúde alimentar infantil. Rev. Nutri., Campinas, v. 25, n. 1, jan/fev., 2012.
MARTINS, C. B. G. et al. Oficina sobre sexualidade na adolescência: uma experiência da
equipe saúde da família com adolescentes do ensino médio. Revista Mineira de
Enfermagem, Belo Horizonte, v. 15, n. 4, p. 573-578, out./dez. 2011.
MARTINS, C. B. G. et al. Sexualidade na adolescência: mitos e tabus. Ciencia y
Enfermería, Casilla, v. 18, n. 3, p. 25-37, 2012. Disponível em:
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532012000300004. Acesso
em: 24 out. 2017.
MARTINS, J.; BICUDO, M. A. V. A pesquisa qualitativa em psicologia: fundamentos e
recursos básicos. São Paulo: EDUC, 1989.
MARTINS, J.; BOEMER, M. R.; FERRAZ, C. A. A fenomenologia como alternativa
metodológica para pesquisa: algumas considerações. Revista da Escola de Enfermagem da
USP, São Paulo, v. 24, n. 1, p. 139-147, abr. 1990.
MARTINS, P.C. et al. Democracia e empoderamento no contexto no contexto da promoção
da saúde: possibilidades e desafios apresentados ao Programa de Saúde da Família. Physis,
Rio de Janeiro, v. 19, n. 3, p. 679-694, 2009.
MASCHHOFF, T. A. et al. The Media as an approach to adolescent health education.
Journal of adolescente health care, v. 1, p. 221-224, 1981.
MASSEY, P. M. et al. Contextualizing an expanded definition of health literacy among
adolescents in the health care setting. Health Education Research, v. 27, n. 6, p. 61-74,
2012.
MATTHEWS, E. Compreender Merleau-Ponty. Rio de Janeiro: Vozes, 2010.

130

MELLO JORGE, M. H. P. Como morrem nossos jovens. In: BERQUÓ, E. (Org.). Jovens
acontecendo nas trilhas das políticas públicas. Brasília: CNPQ, 1998.
MERLEAU-PONTY, M. Sens et non-sens, Paris: Nagel, 1966.
MERLEAU-PONTY, M. A prosa do mundo. São Paulo: Editora Cosac & Naify, 2002.
MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da percepção. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes,
2006.
MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da percepção. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes,
2011.
MINAYO, M. C. S. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 16. ed. Rio de Janeiro:
Vozes, 2003.
MORAES, A. N. et al. Vulnerabilidade em relação ao HIV entre adolescentes de 5º a 8º séries
em escola pública de São Mateus/ES. Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR,
Umuarama, v. 15, n. 1, p. 79-84, jan./abr. 2011. Disponível em:
http://revistas.unipar.br/index.php/saude/article/viewFile/3695/2397. Acesso em: 14 set./2017
MOURA, Y. G.; SILVA, E. A.; NOTO, A. R. Redes sociais no contexto de uso de drogas
entre crianças e adolescentes em situação de rua. Psicologia em Pesquisa, Juiz de Fora, v. 3,
n. 1, p. 31-46, jan./jun. 2009. Disponível em:
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psipesq/v3n1/v3n1a04.pdf. Acesso em: 10 mar. 2017.
MURTA, S. G. et al. Programa de habilidades e direitos sexuais e reprodutivos para
adolescentes: um relato de experiência. Psicologia: teoria e pesquisa, Brasília, v. 17, n. 1, p.
21-32, jul./set. 2012.
OLIVEIRA, G. K. S. et al. Avaliação das estratégias de promoção à saúde dos adolescentes
utilizadas por enfermeiros nas unidades de saúde do município de Caruaru –PE. Revista
Adolescência & Saúde, Rio de Janeiro, v. 10, n. 4, p. 7-16, out./dez. 2013.
OLIVEIRA, D. C. Prioridades de pesquisa em enfermagem e as linhas de pesquisa: dando
continuidade ao debate. Revista Enfermagem Uerj, Rio de Janeiro, v. 22, n. 5, p. 712-6,
set./out. 2014.
OLIVEIRA, M. S. S. et al. Satisfação de adolescentes usuários do SUS sobre o serviço
público de saúde. Journal of Nursing UFPE on line, Recife, v. 11, supl. 5, p. 2202-2207,
maio 2017.
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE - OPAS. Agenda de Saúde Sustentável
para as Américas 2018-2030: um chamado à ação para a saúde e o bem-estar na região.
Documento de posicionamento da Organização Pan-Americana da Saúde/ Organização
Mundial da Saúde (OPAS/OMS). Washington: OPAS, 2017.
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE - OPAS. Renovação da Atenção
Primária em Saúde nas Américas. Documento de posicionamento da Organização Pan-

131

Americana da Saúde/ Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS). Washington: OPAS,
2007.
PARK, B.Y.; NAHM, E.S.; ROGER, F.V.E. Development os a teen-friendly health Education
programo n facebook; lessons learned. Journal of Pediatric Health Care, v. 30, n. 3, p. 197207, 2016.
PEIXOTO, A. J. Os sentidos formativos das concepções de corpo e existência na
fenomenologia de Merleau-Ponty. Revista de Abordagem Gestáltica, Goiânia, v. 18, n. 1, p.
158-171, jun., 2012.
PETERSEN, P.E. et al. Dental knowledge, attitudes and behavior among Kuwaiti mothers
and school teachers. J Pedod., v. 14, n. 3, p. 158–64 ,1990.
PINHO, R.V. Corpo, educação e pedagogia em Merleau-Ponty. Cadernos de História da
Educação, Uberlândia, v. 13, n. 2, p. 749-759, jul./dez., 2014.
PIGOZI, P. L.; MACHADO, A. L. Bullying na adolescência: visão panorâmica no Brasil.
Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 20, n. 11, p. 3509-3522, 2015.
RABELO, F. L.; MOREIRA, E. Lugares de memória de Bom Jesus do Itabapoana: a
recuperação do patrimônio imaterial do município a partir de registros orais e visuais. In:
ENCONTRO SUDESTE DE HISTÓRIA ORAL EDUCAÇÃO DAS SENSIBILIDADES:
violência, desafios contemporâneos. 10., Campinas, 2013. Caderno de resumos... Campinas:
UNICAMP, 2013. p. 17.
RAPOSO, C. A política de atenção integral à saúde do adolescente e jovem: uma perspectiva
de garantia de direito à saúde? Revista em Pauta, Rio de Janeiro, v. 6, n. 23, 2009.
RAEBURN, J. M.; ROOTMAN, I. The value of model programmes in mental health
promotion and mental disorder prevention. International. Journal of Mental Health
Promotion, v. 1, n. 2, p. 18-19, 1999.
REALE, G. História da filosofia,6: de Nietzche à escola de Frankfurt: Martin Heidegger: da
fenomenologia ao existencialismo. 6. ed. São Paulo: Paulus, 2006.
REIS, D. C. et al. Health vulnerabilities in adolescence: socioeconomic conditions, social
networks, drugs and violence. Revista Latino-Americana de Enfermagem, Ribeirão Preto,
v. 21, n. 2, p. 586-594, mar./abr. 2013. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-11692013000200586&script=sci_arttext. Acesso
em: 15 out. 2017.
REIS, D. C. et al. Vulnerability and acess in adolescent health in view of the parents. Journal
of Research Fundamental Care Online, v. 6, n. 2, p. 594-606, apr./jun. 2014. Disponível
em: http://seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/3040/pdf_1248 Acesso
em: 10 jan. 2017.
RIBEIRO, C.; CAMPOS, M. T. A. Adolescência e participação social no cotidiano das
escolas: “a paz é a gente que faz”. Campinas: Mercado de Letras, 2002.

132

ROCHA, A. et al. Saúde escolar em construção: que projetos? Millenium, n. 41, p. 89-113,
jul./dez., 2011.
SANCHEZ, Z. V. M.; OLIVEIRA, I. G.; NAPPO, A. S. Fatores protetores de adolescentes
contra o uso de drogas com ênfase na realidade. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro,
v. 9, n. 1, 2004.
SAITO, M. I. Adolescência, cultura e vulnerabilidade. Pediatria, São Paulo, v. 22, n. 3, p.
217-219, 2000.
SAMPAIO FILHO, F. J. L. et al. Percepção de risco de adolescentes escolares na relação
consumo de álcool e comportamento sexual. Revista Gaúcha de Enfermagem, Porto Alegre,
v. 31, n.3, p.508-514, set. 2010. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S198314472010000300014&script=sci_arttext. Acesso em: 17 ago. 2017.
SAMPAIO, J. et al. Limites e potencialidades das rodas de conversa no cuidado em saúde:
uma experiência com jovens no serão pernambucano. Interface, Botucatu, v. 18, supl. 2, p.
1299-1312, 2014.
SAMPAIO, J. et al. As construções discursivas de adolescentes do sexo feminino de
Petrolina-PE e a garantia dos seus direitos sexuais e reprodutivos: relatório de pesquisa.
Petrolina: Universidade Federal do Vale do São Francisco; 2011.
SAMPAIO, J. M. C. et al. Bullying na escola: análise das relações de conflito entre
adolescentes. Revista de Enfermagem UFPE on line, Recife, v.9, n.4, p.7264-7271, abr.
2015. Disponível em: file:///D:/Downloads/5631-69972-1-PB.pdf. Acesso em: 15 de ago.
2017
SENA, K. G.; RABELO, L. G.; ESCALANTE, R. D. Metodologias ativas de ensino e o
impacto inovador na graduação. Revista EDaPECI, São Cristóvão, v. 18, n. 3, p. 71-79,
2018.
SCHWONKE, C. R. G. B.; FONSECA, A. D.; GOMES, V. L. O. Vulnerabilidades de
adolescentes com vivências de rua. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, Rio de
Janeiro, v. 13, n. 4, p. 849-855, out./dez. 2009. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-81452009000400022. Acesso
em: 14 out. 2017.
SILVA, A. A. et al. Enfermagem e cuidado de si: percepção de si como corpo existencial no
mundo. Revista enfermagem UERJ, Rio de Janeiro, v. 21, n. 3, p. 366-70, jul./set. 2013.
SILVA, K. L. et al. A educação em saúde junto aos adolescentes para a prevenção de doenças
sexualmente transmissíveis. Revista Mineira de Enfermagem, Belo Horizonte, v. 15, n. 4, p.
607-611, out./dez. 2011.
SILVEIRA, R. E.; SANTOS, A. S. Contextos de vulnerabilidade entre adolescentes do ensino
fundamental de Uberaba/MG. Enfermagem em Foco, Brasília, v.3, n.4, p.182-185, 2012.
Disponível em: http://revista.portalcofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/380.
Acesso em: 04 jan. 2017.

133

SIMON, E. et al Metodologias ativas de ensino-aprendizagem e educação popular: encontros
e desencontros no contexto da formação dos profissionais de saúde. Interface, Botucatu, v.
18, (supl.2), jan. 2015.
SKINNER, H. et al. How adolescent use technology for health information: implications for
health professions from focus group studies. Journal of Medical Internet Research,
Toronto, v.4, n.5, 2003. Disponível em: http://www.jmir.org/2003/4/e32/. Acesso em: 14 out.
2017.
SOUZA, A. I. J; ERDMANN, A. L. Contribuições para o conhecimento em enfermagem à luz
da fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty. Revista Gaúcha de Enfermagem, Porto
Alegre, v. 27, n. 2, p. 166-175, jun. 2006.
SOUZA, E. R. Homicídios no Brasil: o grande vilão da saúde pública na década de 80.
Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 10, supl.1, 1994.
SOUZA, M.M.A. et al. Promoção de comportamentos saudáveis em pré-escolares. Revista
Brasileira em Promoção da Saúde, Fortaleza, v. 26, n. 3, p. 387-95, set. 2013.
TANAKA, O.; MELO, C. F. Avaliação de Programas de Saúde do Adolescente: um modo
de fazer. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2000.
TAVARES, C. M. et al. Factors associated with sexual initiation and condom use among
adolescents on Santiago Island, Cape verde, West Africa. Cadernos de Saúde Pública, Rio
de Janeiro, v.25, n.9, p.1969-1980, set. 2009. Disponível em:
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102311X2009000900011&lng=en&nrm=iso&tlng=en Acesso em: 20 out. 2017.
TERRA, M. G. Significados da sensibilidade para o ser-docente-enfermeiro/e no ensinar
e aprender a ser e fazer enfermagem à luz da fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty.
Florianópolis, 2007. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Universidade Federal de Santa
Catarina – Florianópolis, 2007.
TOSIN, O. H.; TSHITANGANO, T. G. Assessment of learners’ exposure to health education
and promotion at school in the Limpopo Province of South Africa. Afr J Prm Health. Care
Fam Med, Tygervalley, v. 8, n. 2, p. 932, 2016.
UNITED STATES. Department of Health and Human Services, Office of Disease Prevention
and Health Promotion. National Action Plan to Improve Health Literacy. Washington:
Department of Health and Human Services, 2010. Disponível em:
https://health.gov/communication/hlactionplan/pdf/Health_Literacy_Action_Plan.pdf. Acesso
em: 03 jul. 2019.
UZARK, K; MAZZA, V.B.; MESSITER, E. Health Education needs of adolescents with
congenital heart disease. Pediatr. Health Care, v. 3, p. 137-143, 1989.
VASCONCELOS, E. Educação popular como instrumento de reorientação das estratégias de
controle das doenças infecciosas e parasitárias. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro,
v. 14, supl. 2, 1998.

134

VITÓRIA, P. D.; SILVA, A. S.; VRIES, H. D. Longitudinal evaluation of a smoking
prevention program for adolescents. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 45, n. 2, abr.
2011.
WALLERSTEIN, N.; BERNSTEIN, E. Introduction to community empowerment,
participatory education and health. Health Education Quarterly, n. 21, p. 141–148, 1994.
WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. Adolescent friendly health services: an
agenda for change. Geneva: WHO, 2002. Disponível em:
www.who.int/maternal_childc_adolescent/documents. Acesso em: 25 out. 2017.
WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO. Global status report on alcohol and
health: 2014. Geneva: World Health Organization - WHO, 2014. 376 p. Disponível em:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112736/1/9789240692763_eng.pdf. Acesso em: 04
nov. 2017.
WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO. La salud de los jóvenes: un reto y una
esperanza. Genebra: WHO, 1995.
WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO. WHO report on the global tobacco
epidemic, 2015: raising taxes on tobacco. Geneva: - WHO, 2015. 198 p. Disponível em:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/178574/1/9789240694606_eng.pdf?ua=1&ua=1.
Acesso em: 04 nov. 2017.
YANG, Y.H. et al. Promoting Better oral Health Practices among aboriginal taiwanese
adolescents: a School Based oral Health education intervention Program. Journal of Health
Care for the Poor and Underserved, v. 20, n. 4(sup.), p. 41-50, nov. 2009.

135

APÊNDICES
APÊNDICE A – Declaração de solicitação de autorização para realização da pesquisa
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APÊNDICE B – Urnas
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APÊNDICE E – Roteiro para entrevista fenomenológica
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DOUTORADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO
CUIDADO EM SAÚDE
1. FICHA DE DOCUMENTAÇÃO:
Data da entrevista:
Local da entrevista:
Duração da entrevista:
Entrevista nº:
Entrevistador:
Entrevistado:
Sexo:
Idade:
Turma/Curso:
Religião:
Endereço:
Particularidades ocorridas na entrevista:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. QUESTÕES ORIENTADORAS DA ENTREVISTA:
- Como você percebe a educação em saúde como cuidado?
- Como você percebe a educação em saúde na sua formação?
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APÊNDICE F – Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) para o(a) voluntário(a)
maior de 18 anos
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DOUTORADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO
CUIDADO EM SAÚDE
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Título do estudo: “A PERCEPÇÃO DO SER ADOLESCENTE SOBRE A EDUCAÇÃO EM
SAÚDE: UMA PERSPECTIVA MERLEAUPONTIANA”
Pesquisadora Responsável: Doutoranda Ligia Cordeiro Matos Faial
Instituição/Departamento: Programa de Pós-graduação Doutorado Acadêmico em Ciências do
Cuidado em Saúde/EEAFC/UFF
Telefone para contato do pesquisador: (22)98858-2931, (22) 3833-9850, ramal 4255
E-mail do pesquisador: licordeiromatos@yahoo.com.br
Nome do(a) voluntário(a): ______________________________________________________
O (A) Sr. (a.) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa denominada:
“A percepção do ser adolescente sobre a educação em saúde: uma perspectiva
merleaupontiana”, de responsabilidade da pesquisadora Ligia Cordeiro Matos Faial.
O presente projeto de pesquisa justifica-se pela importância de escutar o aluno
adolescente na sua necessidade do cuidado/educação em saúde, com o propósito de orientar a
assistência conforme suas demandas. O objetivo do estudo é compreender a percepção do aluno
acerca da educação em saúde como suporte ao cuidado e formação do ser adolescente, e propor,
tomando como base a fala do aluno, subsídios para construção da política de cuidado à saúde
institucional ao discente.
O estudo será realizado no Instituto Federal Fluminense (IFF) Campus Bom Jesus do
Itabapoana/RJ sob a condução da pesquisadora Ligia Cordeiro Matos Faial.
Sua participação será através de uma entrevista (conversa) individual em que
responderá a uma pergunta da pesquisadora. A entrevista será realizada no consultório 3 do
Espaço Saúde do Instituto Federal Fluminense ou em algum local de sua escolha. O dia e horário
para realização da entrevista serão marcados conforme a sua disponibilidade, sem prejuízo de
suas atividades escolares. O tempo de duração da entrevista será conforme seu desejo. As
informações fornecidas neste encontro serão registradas em gravador digital e destruídas após
sua transcrição pela pesquisadora. Os dados transcritos serão guardados por três anos, de acordo
com a determinação ética da pesquisa, em armário de acesso restrito da pesquisadora 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 transcritos serão destruídos.
Comunico que, no decorrer da pesquisa, se preveem riscos mínimos. Assim, no caso
de o(a) Sr(a) sentir cansaço e/ou desconforto pelo tempo que envolverá a conversa ou por ter
de relembrar algumas vivências que possam ter causado sofrimento, a entrevista será concluída
e o (a) Sr(a) poderá contar com o apoio da psicóloga da diretoria de assistência integral à
formação do estudante do campus, à disposição para atendê-lo(a) como previamente acordado.
Para o(a) menor, os benefícios relacionados à sua participação no estudo estarão
diretamente relacionados à melhoria do modelo de cuidado à saúde dos adolescentes,
beneficiando-se das ações de intervenção resultantes da pesquisa. E, indiretamente, contribuir
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para a construção de conhecimento em saúde na adolescência e para novas pesquisas a serem
desenvolvidas sobre essa temática.
Em qualquer etapa do estudo, a fim de sanar eventual dúvida acerca dos
procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa ou tratamento
individual, o (a) Sr (a) poderá ter acesso à pesquisadora no Instituto Federal Fluminense
Campus Bom Jesus do Itabapoana - Espaço Saúde – Rua Dário Vieira Borges, n° 235, Centro,
CEP: 28 360-000, Bom Jesus do Itabapoana-RJ, Telefone:(22) 3833-9850, ramal 4255, ou pelo
celular (22) 98858-2931 e e-mail:licordeiromatos@yahoo.com.br.
Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham
para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo
com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em
consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os
participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim,
os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua
autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta
instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o
Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP
FM/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, por e.mail: etica@vm.uff.br,ou telefone: (21) 2629-9189, de segunda à sexta, das
08:00 às 17:00 horas.
Sua participação no estudo é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a
qualquer tempo sem prejuízos ao acesso às atividades de ensino, às sessões de educação em
saúde e aos serviços prestados pela instituição educacional ou qualquer outra penalidade.
A confidencialidade de sua participação será garantida pela pesquisadora. As
gravações das entrevistas serão destruídas logo após as suas transcrições. As informações serão
utilizadas, única e exclusivamente, para a execução do presente projeto e para os
desdobramentos da pesquisa e somente poderão ser divulgadas de forma anônima. Salientamos
que as informações transcritas serão mantidas por um período de três anos em armário exclusivo
para pesquisa, chaveado na sala no Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica (MEM)
da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal de Fluminense, de
acesso restrito da pesquisadora. Após esse período, as informações (dados) serão destruídas.
Durante todo o estudo sua privacidade será preservada pela pesquisadora. O (a) Sr. (a) não será
identificado(a) 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.
Eu,
, declaro ter sido
informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.
Além disso, estou ciente de que eu e a pesquisadora autora desta pesquisa deveremos rubricar
todas as páginas desse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE e assinar a última
folha também.
Bom Jesus do Itabapoana, _____ de ________________de _________.
Assinaturas:
___________________________________________________________________________
Nome e assinatura do participante
___________________________________________________________________________
Nome e assinatura da pesquisadora
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 G – Termo de assentimento livre e esclarecido (TALE)
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DOUTORADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO
CUIDADO EM SAÚDE
TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Título do estudo: “A PERCEPÇÃO DO SER ADOLESCENTE SOBRE A EDUCAÇÃO EM
SAÚDE: UMA PERSPECTIVA MERLEAUPONTIANA”
Pesquisadora Responsável: Doutoranda Ligia Cordeiro Matos Faial
Instituição/Departamento: Programa de Pós-graduação Doutorado Acadêmico em Ciências do
Cuidado em Saúde/EEAFC/UFF
Telefone para contato do pesquisador: (22)98858-2931, (22) 3833-9850, ramal 4255
E-mail do pesquisador: licordeiromatos@yahoo.com.br
Nome do(a) voluntário(a): ______________________________________________________
Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa denominado: “A
percepção do ser adolescente sobre a educação em saúde: uma perspectiva merleaupontiana”
de responsabilidade da pesquisadora Ligia Cordeiro Matos Faial. Este estudo é parte do Curso
de Doutorado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde da Escola de Enfermagem Aurora
de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense. A presente pesquisa justifica-se pela
importância de escutar o aluno adolescente na sua necessidade do cuidado/educação em saúde,
com a intenção de orientar a assistência conforme suas solicitações. O estudo objetiva
compreender a percepção do aluno sobre o modelo de cuidado à saúde do adolescente apoiado
na educação em saúde como suporte a sua formação, e, tomando como base a fala do aluno,
propor subsídios para elaboração da política em saúde ao discente do Instituto Federal
Fluminense.
O estudo será realizado em sua escola, no Instituto Federal Fluminense (IFF) Campus
Bom Jesus do Itabapoana. Por isso, solicito sua colaboração voluntária nesta pesquisa que se
consistirá em participar de uma entrevista, uma conversa individual com a pesquisadora que
será gravada. O dia e horário deste encontro serão agendados com você conforme a sua
disponibilidade, sem prejuízo de suas atividades escolares. O tempo de duração da entrevista
será conforme você desejar. A entrevista será realizada no consultório 3 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. Posteriormente, essas
informações serão organizadas, analisadas, divulgadas e publicadas na forma de tese e/ou artigo
científico, sendo a sua identidade preservada em todas as etapas.
Você, em princípio, poderá sofrer riscos mínimos no decorrer da entrevista. Caso sentir
cansaço e/ou desconforto pelo tempo que envolve a conversa e por ter de relembrar algumas
vivências que possam ter lhe causado sofrimento, a entrevista será concluída e você poderá
contar com o apoio da psicóloga da escola da diretoria de assistência integral a formação do
estudante do campus, que estará à disposição para atendê-lo(a) como previamente acordado.
Espera-se, com esta pesquisa, obter benefícios diretamente relacionados à melhoria do
modelo de cuidado aos adolescentes beneficiando-se das ações de intervenção resultantes da
pesquisa. E, indiretamente, contribuir para a construção de conhecimento em saúde na
adolescência e para novas pesquisas a serem desenvolvidas sobre essa temática.
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Em qualquer etapa do estudo, a fim de esclarecer qualquer dúvida acerca dos
procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa você poderá
ter acesso à pesquisadora, que pode ser encontrada no Instituto Federal Fluminense Campus
Bom Jesus do Itabapoana - Espaço Saúde – Rua Dário Vieira Borges, n° 235, Centro, CEP:28
360-000, Bom Jesus do Itabapoana-RJ, Telefone:(22) 3833-9850, ramal 4255, ou pelo celular
(22) 98858-2931 e e-mail:licordeiromatos@yahoo.com.br.
Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham
para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo
com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em
consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os
participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim,
os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua
autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta
instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o
Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP
FM/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, por e.mail: etica@vm.uff.br,ou telefone: (21) 2629-9189, de segunda a sexta, das
08:00 às 17:00 horas.
Sua participação no estudo é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a
qualquer tempo sem prejuízos ao acesso às atividades de ensino, às sessões de educação em
saúde e aos serviços prestados pela instituição educacional ou qualquer outra repreensão.
Os dados coletados são confiados à pesquisadora, responsável por sua transcrição e
subsequente destruição das gravações. As informações transcritas serão mantidas por um
período de 3 anos em armário de acesso exclusivo da pesquisadora, 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. Os depoimentos serão utilizados somente para a execução do presente projeto e
divulgados de forma anônima. 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.
Eu, __________________________________________________, fui esclarecido (a)
sobre a pesquisa acima e concordo em colaborar voluntariamente com o projeto de pesquisa
acima descrito. Ciente de que eu e a pesquisadora autora desta pesquisa deveremos rubricar
todas as folhas desse Termo de Assentimento Livre e Esclarecido e assinar a última folha
também em duas vias, ficando de posse de uma delas.

Bom Jesus do Itabapoana, _____ de ________________de _________.
Assinaturas:
___________________________________________________________________________
Nome e assinatura do(a) voluntário(a)
___________________________________________________________________________
Nome e assinatura da pesquisadora
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 H – 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 DOUTORADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO
CUIDADO EM SAÚDE
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Título do estudo: “A PERCEPÇÃO DO SER ADOLESCENTE SOBRE A EDUCAÇÃO EM
SAÚDE: UMA PERSPECTIVA MERLEAUPONTIANA”
Pesquisadora Responsável: Doutoranda Ligia Cordeiro Matos Faial
Instituição/Departamento: Programa de Pós-graduação Doutorado Acadêmico em Ciências do
Cuidado em Saúde/EEAFC/UFF
Telefone para contato do pesquisador: (22)98858-2931, (22) 3833-9850, ramal 4255
E-mail do pesquisador: licordeiromatos@yahoo.com.br
Nome do(a) voluntário(a): ______________________________________________________
Nome do(a) responsável legal: ___________________________________________________
Sr(a) responsável legal pelo menor ________________________________________,
você está sendo convidado(a) a avaliar a participação dele(a) no projeto de pesquisa
denominado: “A percepção do ser adolescente sobre a educação em saúde: uma perspectiva
merleaupontiana”, de responsabilidade da pesquisadora Ligia Cordeiro Matos Faial.
O presente projeto de pesquisa justifica-se pela importância de escutar o aluno
adolescente na sua necessidade do cuidado/educação em saúde, com o propósito de orientar a
assistência conforme suas demandas. O objetivo do estudo é compreender a percepção do aluno
acerca da educação em saúde como suporte ao cuidado e formação do ser adolescente, e propor,
tomando como base a fala do aluno, subsídios para construção da política de cuidado à saúde
institucional ao discente.
O estudo será realizado no Instituto Federal Fluminense (IFF) Campus Bom Jesus do
Itabapoana/RJ sob a condução da pesquisadora Ligia Cordeiro Matos Faial.
A participação do(a) menor será através de uma entrevista (conversa) individual a qual
responderá a uma pergunta da pesquisadora. A entrevista será realizada no consultório 3 do
Espaço Saúde do Instituto Federal Fluminense ou em algum local da escolha dele(a). O dia e
horário para realização da entrevista serão marcados conforme a disponibilidade do(a) menor,
sem prejuízo de suas atividades escolares. O tempo de duração da entrevista será conforme o(a)
menor desejar. As informações fornecidas neste encontro serão registradas em gravador digital
e destruídas após sua transcrição pela pesquisadora. Os dados transcritos serão guardados por
3 anos, de acordo com a determinação ética da pesquisa, em armário de acesso restrito da
pesquisadora, 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 transcritos serão destruídos.
Comunico que, no decorrer da pesquisa, se preveem riscos mínimos. Caso o(a) menor
sentir cansaço e/ou desconforto pelo tempo que envolverá a conversa ou por ter de relembrar
algumas vivências que possam causar-lhe sofrimento, a entrevista será concluída e o(a) menor
poderá contar com o apoio da psicóloga da diretoria de assistência integral a formação do
estudante do campus, à disposição para atendê-lo(a), como previamente acordado.
Para o(a) menor, os benefícios relacionados a sua participação no estudo estarão
diretamente relacionados à melhoria do modelo de cuidado a saúde do adolescente
beneficiando-se das ações de intervenção resultantes da pesquisa. E, indiretamente, contribuir
para a construção de conhecimento em saúde na adolescência e para novas pesquisas a serem
desenvolvidas sobre essa temática.
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Em qualquer etapa do estudo, a fim de sanar eventual dúvida acerca dos
procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa ou tratamento
individual o Sr (a) e o(a) menor poderão ter acesso à pesquisadora, que pode ser encontrada no
Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus do Itabapoana - Espaço Saúde – Rua Dário
Vieira Borges, n° 235, Centro, CEP:28 360-000, Bom Jesus do Itabapoana-RJ, Telefone:(22)
3833-9850,
ramal
4255,
no
celular
(22)
98858-2931
e
pelo
email:licordeiromatos@yahoo.com.br.
Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham
para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo
com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em
consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os
participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim,
os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua
autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta
instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o
Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP
FM/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, por e.mail: etica@vm.uff.br,ou telefone: (21) 2629-9189, de segunda a sexta, das
08:00 às 17:00 horas.
A participação do(a) menor no estudo é voluntária e este consentimento poderá ser
retirado a qualquer tempo sem prejuízos ao acesso dele(a) às atividades de ensino, às sessões
de educação em saúde e aos serviços prestados pela instituição educacional ou qualquer outra
penalidade.
A confidencialidade da participação do(a) menor será garantida pela pesquisadora. As
gravações das entrevistas serão destruídas logo após as suas transcrições. As informações serão
utilizadas, única e exclusivamente, para a execução do presente projeto e para os
desdobramentos da pesquisa e somente poderão ser divulgadas de forma anônima. Salientamos
que as informações transcritas serão mantidas por um período de 3 anos em armário exclusivo
para pesquisa, chaveado na sala no Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica (MEM)
da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal de Fluminense, de
acesso restrito da pesquisadora. Após esse período, as informações (dados) serão destruídas.
Durante todo o estudo a privacidade do(a) menor será preservada pela pesquisadora. A
identidade do(a) menor não será revelada em nenhum momento. A identificação do(a) menor
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.
Eu,
, responsável legal por
, declaro ter sido informado e concordo com
a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. Além disso, estou
ciente de que eu e a pesquisadora deveremos rubricar todas as páginas desse Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE e assinar a última folha também.
Bom Jesus do Itabapoana, _____ de ________________de _________.
Assinaturas:
___________________________________________________________________________
Nome e assinatura do responsável legal
___________________________________________________________________________
Nome e assinatura da pesquisadora
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 I – Termo de confidencialidade
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DOUTORADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO
CUIDADO EM SAÚDE
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE
Título do projeto:

A percepção do ser adolescente sobre a educação em saúde: uma perspectiva
merleaupontiana
Pesquisadora Doutoranda:

Ligia Cordeiro Matos Faial
Contato:

(22)3833-9850 ramal 4255, (22) 98858-2931
E-mail:

licordeiromatos@yahoo.com.br
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável:

Universidade Federal Fluminense
Local da coleta de dados

IF Fluminense Campus Bom Jesus do Itabapoana – espaço saúde
A pesquisadora do presente projeto compromete-se a preservar a privacidade dos
sujeitos, cujos dados serão coletados por meio de entrevistas gravadas no consultório 3 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). Concorda, 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,
em armário de acesso exclusivo a pesquisadora no Departamento de Enfermagem MédicoCirúrgica (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 _______.

_______________________________________________
Ligia Cordeiro Matos Faial - CRM – 52.80166-6
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APÊNDICE J – Projeto intitulado “A percepção do adolescente acerca da educação em saúde
pelo lúdico e pela arte: um estudo fenomenológico” - sessão de educação em saúde sobre
infecções sexualmente transmissíveis
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APÊNDICE K – Participação da servidora-pesquisadora em eventos científicos locais (VI
Mostra do Conhecimento - Ensino, Pesquisa e Extensão) e regionais (V Congresso de Ensino,
Pesquisa e Extensão 2018)
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ANEXO
ANEXO A – Parecer consubstanciado do CEP/UFF
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