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RESUMO 
 

A Enfermagem como profissão autônoma pode desempenhar diferente atuação assistencial, de 

promoção e de recuperação da saúde do adolescente a partir de suas vulnerabilidades. Nesse 

âmbito, o enfermeiro pode utilizar teorias e modelos de Enfermagem que focalizam uma 

atenção personalizada e individualizada em prol da qualidade de vida. Com base no exposto, é 

explicitada a tese - O modelo de Enfermagem de Roper, Logan e Tierney é capaz de ser 

utilizado como uma intervenção educativa grupal com adolescentes para promover a saúde no 

contexto escolar. Logo, o objetivo geral deste estudo é aplicar uma estratégia educativa grupal 

baseada no Modelo de Atividades de Vida para promoção da saúde do adolescente. Trata-se 

de um estudo de abordagem qualitativa que utilizou a pesquisa-ação, realizado numa escola 

municipal de Fortaleza-CE com 25 adolescentes no primeiro momento da pesquisa e 12 no 

segundo. O período de coleta de dados foi abril a junho de 2011. Instrumentos e os 

procedimentos utilizados: observação, observação participante, diário de campo, filmagem, 

roteiro de entrevista e estratégia educativa. Para estruturação da atividade educativa, utilizou-

se a entrevista elaborada com questionamentos já recomendados pelo Ministério da Saúde 

para a atenção ao adolescente, contudo, contemplou também os elementos do Modelo de 

Atividade de Vida, sendo este o primeiro momento do estudo. Já o segundo foi a intervenção 

educativa composta de oito oficinas. Cada uma possuía um título como tema central, mediada 

pela Pedagogia Dialógica, com duração de uma hora e meia, uma vez por semana. Para 

problematizar as discussões, foram utilizados vídeos como propagandas publicitárias do 

Ministério da Saúde sobre as temáticas a serem discutidas, também reportagens divulgadas na 

mídia, caracterizaram-se como importante meio inicial de propor uma reflexão sobre os 

diferentes temas discutidos nas oficinas. Foram respeitados os aspectos legais e éticos que 

envolvem pesquisas com seres humanos. Neste estudo, o modelo de Enfermagem mediou 

uma pratica educativa, mais sistematizada, caracterizando como um guia passível de 

adaptação para a realidade dos adolescentes inseridos no âmbito escolar. Os pressupostos do 

modelo de atividade de Roper, Logan, Tierney subsidiaram a elaboração e a execução desta 

atividade educativa numa abordagem grupal. Proporcionavam um diálogo que envolvia as 

vivências daquele grupo pesquisado, sendo possível por meio da atividade educativa descobrir 

a realidade diária de cada adolescente, permitindo direcionar as orientações tanto nas 

vulnerabilidades intrínsecas de sua adolescência como para as especificas do grupo. Com 

efeito, a execução das oficinas considerou contextualizações biológica, psicológica, 

socioculturais, ambientais e político-econômicas do grupo e/ou indivíduo que são fatores 

 



influenciadores do modelo. A abordagem educativa proporcionou a reflexão desde seu 

contexto   para   formação   de   sujeitos   “empoderados”.   Embora   seja   uma   estratégia   grupal, a 

preocupação é com o individuo, caracterizando uma atenção individualizada. Nesse contexto, 

percebe-se a necessidade de ações criativas para pratica de enfermagem, explorando teorias e 

modelos numa tentativa de agregar a tríade teoria, pratica e pesquisa.  

 

Palavras-chave: Educação em Saúde. Saúde do adolescente. Modelo de Enfermagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT  
 
 

Nursing as an autonomous profession can perform different assistance care, for promotion or 

rehabilitation of adolescents' health based on their vulnerabilities. In this context, nurses can 

use nursing theories and models that focus on personal and individualized care seeking the 

quality of life. Based on this, we explain the thesis – The Roper, Logan and Tierney Nursing 

Model can be used as a group educational intervention with adolescents for health promotion 

in the school environment. Thus, the main objective of this study is to apply an educational 

strategy based on the Life Activities Model to promote adolescent health. This is a study with 

qualitative approach that used action-research, carried out in a municipal school in Fortaleza-

CE, Brazil, with 25 adolescents in the first moment of the survey and 12 in the second. Data 

collection happened from April to June 2011. The instruments and procedures used were: 

observation, participant observation, field diary, filming, interview route and educational 

strategy. To structure the educational activity, we used the interview prepared with questions 

already recommended by the Ministry of Health for the adolescent care; however, we also 

included the elements of the Life Activity Model, being this the first moment of the study. 

The second moment was the educational intervention composed of eight workshops. Each one 

had a title as central theme, mediated by Dialogic Pedagogy, lasting an hour and a half once a 

week. To question the discussions, we used videos, such as advertising campaigns of the 

Ministry of Health on the topics to be discussed, and also media reports, they were 

characterized as important means to propose an initial reflection on the various topics 

discussed in the workshops. The legal and ethical aspects involving research with human 

beings were respected. In this study, the nursing model mediated an education practice, more 

systematic, characterizing it as a guide capable of adapting to the reality of adolescents in the 

school environment. The assumptions of the Roper, Logan and Tierney activity model 

supported the elaboration and implementation of this educational activity in a group approach. 

They provided a dialogue involving the experiences of that research group, being possible 

through the educational activity to discover the daily reality of each adolescent, allowing 

directing the guidance in both the intrinsic vulnerabilities of adolescence and for the group 

specific. Indeed, the implementation of workshops considered biological, psychological, 

sociocultural, environmental and political-economic aspects of the group and/or individual, 

which are influencing factors of the model. The educational approach provided the reflection 

since its context until the formation of "empowered" subjects. Although it is a group strategy, 

the concern is with the individual, consisting in an individualized care. In this context, we 



verify the need for creative actions on nursing practice, exploring theories and models in an 

attempt to gather the theory, practice and research triad. 

 
Key-words: Health Education. Adolescent Health. Nursing Model. 
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 1 INTRODUÇÃO  
 
“Educar  é  impregnar  de  sentido  o  que  fazemos  

a  cada  instante!” 

(Paulo Freire) 
 
 
 
1.1 Trajetória profissional: encontro com o objeto de estudo 
  

Em 2003.2, ingressei no curso de graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal do Ceará. Em cada semestre, dedicava-me aos estudos e à pesquisa. Em 2004, tornei-

me bolsista de Iniciação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico-CNPq sob orientação da professora doutora Maria Grasiela Teixeira Barroso. 

Desde então, integrei-me ao projeto Família, Ensino, Pesquisa e Extensão (FAMEPE), 

realizando pesquisas e discussões sobre o ser adolescente na escola e na família. 

Tive oportunidade de investigar e publicar artigos sobre Educação em Saúde, com 

adolescentes no cenário escolar, em relação a aspectos que envolvia sexualidade (BESERRA; 

ARAÚJO; BARROSO, 2006, 2007; TORRES; BESERRA; BARROSO, 2007a, 2007b; 

BESERRA et al., 2008; BESERRA; PINHEIRO; BARROSO, 2008; BESERRA; TORRES; 

BARROSO, 2008).  

O contato com os jovens cada vez mais me fazia perceber situações de 

vulnerabilidade e sua vontade de aprender assuntos que envolviam aspectos dessa fase de 

vida, por vezes, já tão marcada pela falta de informação acerca da segurança para si. 

Com efeito, o adolescer possui importante significado, porém ainda é tratado 

como um processo universal, limitado conceitualmente a uma relação mais biológica de 

vivências orgânicas do que a articulação de suas várias dimensões que englobam esse 

processo (RESSEL et al., 2009).  

Minhas publicações estão inseridas na linha de pesquisa predominante, a 

Educação em Saúde, tendo como referencial teórico Paulo Freire, pois a Pedagogia freireana 

permite o diálogo aberto para formação de sujeitos comprometidos com sua realidade. 

Acredito no potencial de mudança por meio da Educação, uma vez que a prática 

educativa é a favor da produção e do desenvolvimento da autonomia do educador e do 

educando (FREIRE, 2006). Cada vivência com os adolescentes favorece a descoberta de um 
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novo, um detalhe, uma fala, até mesmo um desabafo sobre o adolescer, permitindo um 

processo mútuo de aprendizagem. 

No Mestrado, investiguei o contexto escolar da Educação Ambiental, novamente 

aprendendo com os jovens. Tratava-se de jovens de um distrito de São Gonçalo do Amarante-

CE, que estavam com seu ambiente passando modificações (BESERRA, 2009), contudo eles 

tinham a mesma característica dos jovens que eu havia estudado em minhas publicações: o 

desejo de ser jovem saudável, a motivação de aprender sobre si e acerca do que engloba seu 

contexto de vida. 

Minha vivência no âmbito acadêmico é intensa. Ampliando-a em 2009, fui 

aprovada no Concurso para professor substituto do Departamento de Enfermagem, das 

disciplinas Enfermagem no Processo de Cuidar da Criança I e Bases Teóricas e 

Metodológicas de Enfermagem, integrantes do currículo 2005 da Universidade Federal do 

Ceará. 

Nessas disciplinas, tive a oportunidade de estudar sobre o Modelo de Atividades 

de Vida, proposto por Roper, Logan e Tierney (2001). Na primeira disciplina, adota-se o 

modelo como instrumento de coleta de dados na puericultura e, na segunda, a discussão sobre 

o modelo permeia grande número de aulas. Embora na minha graduação tivesse estudado esse 

modelo, agora era com um embasamento maior com a pesquisa e a vivência em campo. 

Agregando teoria e prática, esse Modelo de Enfermagem é aplicado nessas 

disciplinas e em outras também no curso de graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal do Ceará, e geralmente é utilizado na primeira etapa do processo de Enfermagem, 

histórico de Enfermagem, numa abordagem individual. 

A educação em Enfermagem, então, visa a capacitar o aluno a operar em 

diferentes situações, seja na assistência, consulta de Enfermagem ou em abordagem grupal 

numa atuação na iniciativa privada ou pública. 

A Lei 8080, que dispõem sobre o Sistema Único de Saúde, descreve ações com 

vistas a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social, e 

lista medidas de promoção, prevenção e recuperação da saúde, privilegiando a Educação 

(BRASIL, 1990a). Logo, implementações que atuem neste âmbito são uma necessidade 

social.  

A minha trajetória como um dos desafios do Sistema Único de Saúde vincula-se 

ao fato de agregar o saber da Universidade à operacionalização, na busca de responder às 

demandas da sociedade. O ambiente escolar é o que mais me inquieta, pois julgo ser um lugar 

no qual os adolescentes se encontram aos pares e os prepara para a cidadania. 
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Com efeito, no dia 5 de dezembro de 2007, por meio do Decreto nº 6.286, foi 

instituído o Programa Saúde na Escola (BRASIL, 2007). Possui como finalidade contribuir 

para a formação integral dos estudantes da rede pública de Educação Básica por meio de 

ações de prevenção, promoção e atenção à saúde (BRASIL, 2008b). Em 04 de setembro de 

2008, os Ministérios da Educação e da Saúde, por meio da Portaria 1.861, estabelecem 

parceria, visando à colaboração ativa entre as escolas e equipes da Estratégia Saúde da 

Família, com vistas a alcançar as propostas de melhorias da saúde do adolescente. 

O Programa Saúde Escola descreve itens que necessitam ser supridos nas ações de 

Educação em Saúde para o escolar, sendo um espaço onde o enfermeiro pode atuar (BRASIL, 

2008b). 

A propósito, o ingresso no curso de Doutorado me proporcionou a oportunidade 

de continuar estudos acerca do adolescente, contudo subsidiado num contexto maior, que é 

com um Modelo de Enfermagem de Roper, Logan e Tierney (2001) como estratégia de 

Educação em Saúde operacionalizada com um grupo de jovens na escola, buscando responder 

à sociedade como desenvolver uma atenção ao vulnerável ser adolescente. 

 
1.2 Problematização do objeto de estudo 

 

Segundo a Lei n.º 8.069/90 (BRASIL, 1990b), Estatuto da Criança e do 

Adolescente, adolescência é o período de vida entre os 12 e os 18 anos de idade. Essa faixa 

etária vivencia situações de vulnerabilidade no âmbito físico, psicológico e social, 

caracterizando-se como um problema de saúde pública. 

Almeida-Filho e Coutinho (2007) conceitua risco como aplicação da lógica 

indutiva e dedutiva, relacionando-se com eventos particulares na determinação de fenômenos 

de saúde-doença e adversidades. 

Neste contexto, cerca de 29% da população mundial é de adolescentes e jovens (10-

24 anos) dos quais 80% vivem em países em desenvolvimento (BRASIL, 2008). No Brasil, 

30,33% da população nacional correspondem à população adolescente e jovem (IBGE, 2007). 

Assim, são 57.426.021 de adolescentes e jovens, dos quais 50,4% homens e 49,5% mulheres.  

No Ceará, existem 8.185.286 habitantes, dos quais, considerando o adolescente 

segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), aproximadamente 13% (1 061 338) estão 

entre dez e 19 anos (IBGE, 2007). Indicadores mostraram diferentes vulnerabilidades do 

adolescente, por exemplo, a taxa de incidência (por 100.000) de habitantes de casos de AIDS 

notificados no Sistema de Agravos Notificáveis (SINAN) encontra-se em 1,3 para a idade de 
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13 a 19 anos no sexo masculino, com pequena variação comparando ao sexo feminino, 1,4 na 

mesma idade em 2008 (BRASIL, 2009). Em Fortaleza, em 2008, no Sistema de Informação 

de Nascidos Vivos (SINASC), dos 34.277 partos, 6.432 foram em adolescentes, e, destes, 362 

na faixa etária de dez a 14 anos. Os indicadores de partos em adolescentes, no Brasil, Ceará e 

Fortaleza, no ano de 2006, foram de 25%, 26,4% e 20%, respectivamente.1  

A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (Pense) de 2009, realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e financiada pelo Ministério da Saúde, 

foi feita com 63.411 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de 1.453 escolas públicas e 

privadas, em 26 capitais e no Distrito Federal. Obteve como resultado a percepção de que 

cerca de 89% dos escolares tinham idade entre 13 e 15 anos. Expressou o fato de que, destes 

jovens, 27% dos estudantes haviam bebido no último mês: 22,1% dos escolares já haviam se 

embriagado; 8,7% dos escolares já usaram alguma droga como maconha, cocaína, crack, cola, 

loló, lança-perfume e ecstasy;  30,5% dos escolares já tiveram relação sexual, como também 

mais de 30% dos escolares são inativos ou insuficientemente ativos na realização de atividade 

física. O consumo de frutas frescas foi de 31,5%, enquanto a proporção de alunos que 

consumiram guloseimas, em cinco dias ou mais na semana anterior à coleta da pesquisa, foi 

de 50,9%, e o percentual de estudantes que consumiram refrigerantes foi de 37,2%; 12,9% 

dos estudantes declararam ter se envolvido em alguma briga no mês anterior à coleta da 

pesquisa (BRASIL, 2009). 

Em relação à taxa de mortalidade dos adolescentes, 50.5% foram por causa de 

agressões (homicídios) e 27% por acidentes de transporte (BRASIL, 2009). 

À vista de tais indicadores, observam-se diversos quadros vulneráveis para o 

adolescente, exigindo intervenções coerentes para essas situações. 

Evidenciada a importância da promoção à saúde deste grupo, foram elaboradas as 

diretrizes nacionais para a atenção integral à saúde de adolescentes e jovens que discorrem 

sobre suas vulnerabilidades e enfatizam a necessidade de estabelecer processos de intervenção 

intersetoriais e interdisciplinares para saúde do adolescente (BRASIL, 2010). 

Logo, alcançar esses diferentes espaços em que os adolescentes se encontram é uma 

prioridade, buscando reduzir as vulnerabilidades nas quais estão inseridos. A abordagem com 

adolescente deve ser interdisciplinar, pois esse ser vulnerável em diferentes focos, como 

segurança, infecções sexualmente transmissíveis e alimentação, por exemplo, necessita de 

                                                 
1 Dados do SINASC (www.datasus.gov.br) 
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espaços educativos diferentes, podendo ser igrejas e escolas, agregando saúde e educação para 

se criar estratégias que atinjam o jovem e o provoquem à reflexão. 

A Política Nacional de Promoção da Saúde descreve que é necessário promover a 

qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus 

determinantes  e  condicionantes  – modos  de  viver, condições de trabalho, habitação, 

ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais (BRASIL, 2006a). 

Para proporcionar a saúde no contexto da Promoção da Saúde, é necessário 

utilizar diferentes medidas, dentre estas a Educação em Saúde. Segundo Nutbeam (1996), 

Educação em Saúde é oportunidade de aprendizagem, incluindo o melhoramento do 

conhecimento e o desenvolvimento de habilidades que favoreçam a pessoa a obter saúde. 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2007) decreta afirmações em relação ao Projeto 

Saúde na Escola, no que compete contribuir para a formação integral dos estudantes da rede 

pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde, 

subsidiando condições para a formação integral de educandos. 

 Esta é uma proposta de um novo desenho da política de Educação em Saúde, a 

saúde e a educação como parte de uma formação ampla para a cidadania, com a finalidade de 

contribuir para a formação integral dos estudantes (FORTALEZA, 2008). 

O jovem precisa de políticas que se preocupem com o seu bem-estar e o situem 

como agente reflexivo de sua história, logo, que o caracterizem como protagonista de sua vida 

em meio aos riscos inerentes a sua idade e à sociedade. 

O adolescente, no seu desenvolvimento cognitivo, tem como característica 

diferenciar as reflexões dos outros e seus próprios e interpretar os pensamentos mais 

precisamente, compreendendo as diferenças de cultura (HOCKENBERRY; WINKELSTEIN, 

2006). Logo, é uma idade importante para mediar o diálogo. Conhecer o ambiente onde o 

adolescente está inserido é primordial para o estabelecimento do diálogo com vistas a 

implementar ações para uma melhor qualidade de vida. Assim, a Promoção da Saúde se faz 

presente de forma ampliada, explorando o contexto cultural, valores, hábitos, crenças, 

conhecimentos, itens que rompem com o paradigma biomédico, o que ainda é um dos grandes 

desafios da saúde pública. 

O enfermeiro, então, se preocupa com o cuidado holístico, oferecendo a sua 

clientela atenção específica a sua realidade. As ações de Enfermagem encontram-se 

subsidiadas por teorias, configuradas pelo amplo conhecimento científico que capacita o 

enfermeiro a atender as pessoas de forma a responder suas demandas. 
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A Educação em Enfermagem é um tema muito debatido em diferentes situações. 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2001) prescreve diretrizes para o ensino superior em 

Enfermagem, afirmando que o enfermeiro deve ter sua formação humanista, crítica e 

reflexiva, ser um profissional qualificado para o exercício de Enfermagem, com base no rigor 

científico e intelectual e pautado em princípios éticos, bem como ser capaz de conhecer e 

intervir sobre os problemas/situações de saúde-doença mais prevalentes no perfil 

epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação, identificando as dimensões 

biológicas e psicossociais.  

O enfermeiro é, por conseguinte, capaz de agregar-se à escola, numa junção de 

saberes para a Promoção da Saúde e Educação, sendo um âmbito de debates, que favorece a 

reflexão crítica, um local para direcionar o contexto cultural de um grupo ou integrar as 

vivências e o aprendizado; podendo capacitar os estudantes a exercer sua autonomia, tornam-

se questionadores dos riscos a que estão expostos numa tentativa conjunta de melhor 

qualidade de vida e de um adolescer saudável.  

O Programa Saúde da Escola (PSE), atualmente, é visto como um desafio para a 

Estratégia da Saúde da Família, que tem diversas atribuições. Desde 2008, soma-se mais uma, 

que envolve o trabalho com uma clientela muito específica, o adolescente, caracterizando uma 

integração Educação e Saúde com vistas a garantir a saúde dos escolares, sendo, também, um 

meio de incentivar o protagonismo juvenil. 

Alguns objetivos principais deste Programa são: promover a saúde e a cultura de 

paz, reforçando a prevenção de agravos à saúde; contribuir para a constituição de condições 

para a formação integral de educandos; concorrer para a formulação de sistema de atenção 

social, com foco na promoção da cidadania e nos direitos humanos e fortalecer o 

enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da saúde, que possam comprometer o pleno 

desenvolvimento escolar (BRASIL, 2008).  

É necessário pensar estratégias que possam responder a essas demandas. Ante os 

objetivos expostos, o desafio deixa de competir somente à Estratégia da Saúde da Família, 

mas ampliam-se para outros setores, dentre estes, o âmbito acadêmico, pois a Universidade 

tem um papel social na comunidade, devendo ter parceria com políticas públicas, como 

também executando serviços de atenção, caracterizados como extensão. 

O PSE engloba diferentes aspectos que envolvem o jovem brasileiro no contexto 

da Promoção da Saúde escolar (BRASIL, 2009), caracterizando projetos direcionados para: 

conscientização da comunidade para a vulnerabilidade dos estudantes em face aos riscos 

ambientais, como poluição atmosférica, saneamento inadequado, ruído, substâncias químicas, 



20 
 

radiações, entre outros, e as formas de reduzi-los; promoção da segurança e contribuição para 

a prevenção de acidentes- rodoviários, domésticos e de lazer ou trabalho, quer eles ocorram 

na escola, no espaço periescolar, quer no espaço de jogo e recreio; levá-los a refletir sobre 

condições de segurança, higiene e saúde nos estabelecimentos de educação e ensino, 

incluindo cantinas, bares e espaços de jogos e recreio; intervenção em áreas prioritárias para a 

promoção de estilos de vida saudáveis - saúde mental, saúde bucal, alimentação saudável, 

atividade física, ambiente e saúde, promoção da segurança e prevenção de acidentes, saúde 

sexual e reprodutiva, educação para o consumo; além de criação de mecanismos e estratégias 

de enfrentamento das violências, em todas as suas dimensões, bem como a difusão e a 

promoção da cultura de paz nas escolas brasileiras. 

Ante a perspectiva do PSE, o enfermeiro possui instrumentos que podem 

colaborar com essa proposta. Um exemplo é o Modelo de Atividades de Vida, proposto por 

N.Roper, Logan e Tierney (1995). Este se baseia em 12 atividades de vida inerentes ao viver 

da pessoa, que são: Manter o ambiente seguro; Comunicar; Respirar;  Comer e beber;  

Eliminar; Cuidar da higiene pessoal e vestir-se; Controlar a temperatura do corpo;  Mobilizar-

se; Trabalhar e distrair-se; Exprimir sexualidade;  Dormir; e Morrer. O conjunto dessas 

atividades privilegia todos os temas propostos pelo PSE, bem como aborda outros aspectos 

também de debate necessário com os jovens não solicitados no PSE. 

Segundo Wimpenny (2002), os modelos de Enfermagem são seriamente 

questionados, necessitando de novas perspectivas sobre a sua utilização e aplicação prática, 

educação e pesquisa.  

Portanto, foi sintetizado como objeto do estudo o desenvolvimento de uma 

estratégia educativa baseada no modelo de Enfermagem de Roper, Logan e Tierney no 

ambiente escolar. 

 Com base no exposto, é explicitada a tese - O modelo de Enfermagem de Roper, 

Logan e Tierney é capaz de ser utilizado como uma intervenção educativa grupal com 

adolescentes para promover a saúde no contexto escolar.  
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2 OBJETIVOS   
 
2.1 Objetivo geral 
 

Aplicar uma estratégia educativa grupal baseada no Modelo de Atividades de Vida para 

promoção da saúde do adolescente.  

 

 
 
2.2 Objetivos específicos 
 

 Desenvolver uma estratégia educativa grupal, no ambiente escolar, baseada no Modelo 

de Atividades de Vida. 

 Identificar as situações de vulnerabilidades vivenciadas pelos adolescentes por meio 

do modelo de Enfermagem. 

 Correlacionar os elementos do modelo de Enfermagem como subsídios para ação 

educativa grupal no ambiente escolar por enfermeiros. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA  
 

“Não  há   ensino   sem  pesquisa   e   pesquisa   sem  

ensino.” 

(Paulo Freire) 

 
3.1 Saúde do adolescente e suas vulnerabilidades 
 

 

Esse tema é muito abrangente e engloba diferentes pontos em que os adolescentes 

estão inseridos. Cheios de curiosidades e dúvidas, vão desvelando um mundo multifacetado 

que, muitas vezes, é apresentado de forma precoce. O despertar dos hormônios os colocam 

frente a frente com sua sexualidade antes adormecida em meio ao ser criança, mas, por hora, 

uma sexualidade ameaçada pela nossa sociedade, relativista, que tudo pode. Nesse tecer de 

ideias sobre a saúde do adolescente, será discorrido sobre diferentes aspectos que envolvem 

os jovens.  

Estudos apontam que os jovens estão em risco de iniciar o uso de drogas ilícitas, 

álcool, como também a vida sexual, sendo, muitas vezes, com um comportamento de risco 

sexual para aquisição de doenças e gravidezes precoces (MORRISON-BEEDY et al., 2010).  

Em outro estudo, realizado com adolescentes, numa escola do Rio Grande do Sul, 

observou-se que os adolescentes têm concepções e preocupações sobre a formação de sua 

identidade. Foi percebida pelas autoras a necessidade de medidas que proporcionem reflexão 

sobre como é ser e sentir-se adolescente, como também a oportunidades de introspecção e o 

autoconhecimento, que envolve valores morais, pessoais e culturais (FREITAS; DIAS, 2010). 

Nessa mesma pesquisa, foram enumeradas temáticas de interesses em relação à sexualidade, a 

saber: afetividade, busca de um parceiro, ou seja, a procura do objeto sexual, embora relatem 

preocupação com a prevenção de DST e gravidez na adolescência. 

Os jovens nem sempre compreendem essa fase de sua vida para bem vivê-la, logo 

mediações intervencionistas devem contribuem para a reflexão sobre si mesmo e um 

adolescer saudável, pois os conceitos, muitas vezes, estão claros e não exercem ações que 

exigem comprometimento. Entre vários aspectos, destaca-se o cuidar de sua saúde na 

prevenção de DST ou de não se tornar um viciado em drogas lícitas e ilícitas. 

Um ponto de reflexão, aqui, é o contexto familiar. Num estudo de caso–controle 

com amostra de 408 adolescentes (13–17 anos) escolares sexualmente ativas, de Marília, SP, 

2003–2004, observou-se que baixa escolaridade paterna, ausência de informação sobre 
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sexualidade e fertilização e o uso frequente de drogas ilícitas por familiar residente no 

domicílio estiveram associados à gravidez na adolescência (CAPUTO; BORDIN, 2008). 

Mediações que investiguem o meio no qual vivem esses adolescentes permitem identificar 

fatores de riscos e elaborar intervenções contextualizadas à verdade deles. 

Newman et al. (2008), numa revisão integrativa sobre as relações entre os hábitos 

dos pais e comportamentos de risco na saúde do adolescente, revelam a grande influência dos 

estilos parentais sobre o desenvolvimento do adolescente. Afirma-se que os estilos parentais e 

comportamentos relacionados à afetividade, comunicação familiar e práticas disciplinares 

predizem importantes mediadores, incluindo o desempenho escolar e o ajustamento 

psicossocial.  

A sociedade preocupa-se com medidas que possam proporcionar maior suporte ao 

bem-estar do adolescente. A criação do Estatuto da Criança e do Adolescente ocorreu no 

contexto da promulgação da Constituição do Brasil, em 1988, numa redemocratização dos 

papéis políticos. Vieira e Rosenburg (2010) asseveram que o adolescente - ator das relações 

sociais e materiais, compreendido como um sujeito externo à sua dimensão psicológica, 

reveladora de aspectos relativos à sua subjetividade, mas com dimensões que demonstram um 

mesmo movimento produtivo  – vive um período marcado por edificações de comportamento. 

O trabalho, muitas vezes, é uma ocupação que pode surgir no período da 

adolescência. Segundo Lachtim e Soares (2009), os jovens, muitas vezes, são marcados pelo 

trabalho precário e por ocupações de baixa renda O principal motivo de ingresso dos jovens 

no mercado de trabalho é a necessidade de colaborar com a renda familiar, intrinsecamente 

relacionada à dificuldade de reprodução social de suas famílias, não sendo reconhecidas como 

necessidades relativas à sociabilidade. Então, eles são expostos à exploração do trabalho, 

tanto no que concerne à remuneração e às condições de trabalho, quanto no que diz respeito 

aos mecanismos sociais de proteção, como é o caso da seguridade.  

São necessárias ações que ponham o jovem a sonhar e refletir sobre a ocupação 

que tenciona exercer, não pelo fato de precisar, e de qualquer oportunidade ser a melhor 

opção, mas que a ele o permitam escolher e decidir exercer um papel social digno por meio do 

trabalho. 

Outro vértice de vulnerabilidade é o uso de drogas, fato expresso pelas próprias 

características desta etapa, como o sentimento de contestação, impetuosidade, idealismo, 

onipotência. Segundo uma pesquisa realizada por Almeida Filho et al. (2007), observa-se que 

o álcool é a droga mais utilizada entre os adolescentes, aspecto relevante para refletir sobre 

ações preventivas. 
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Outro aspecto dos adolescentes é o aumento da incidência de jovens obesos e com 

sobrepesos. Terres et al. (2006) realizaram um estudo transversal de base populacional no 

Município de Pelotas, Rio Grande do Sul, com 960 adolescentes. Observaram que a 

prevalência de sobrepeso e de obesidade foi 20,9% e 5%, respectivamente.  

Portanto, a intervenção no campo da saúde dos adolescentes implica diferentes 

estratégias para a prevenção e discussões que revelem a real necessidade de 

comprometimento com essa população vulnerável.  

A escola se apresenta como um local onde as ações educativas são implementadas 

em grupos e contextualiza-se a realidade da mesma comunidade, sendo um ambiente no qual 

o enfermeiro pode exercer seu papel de educador e formador. 

 
3.2 Promoção da Saúde no contexto escolar  
 

A escola é um local de aprendizagem que propicia aos alunos a reflexão sobre 

cidadania, bem como medidas que lhes proporcionem maior qualidade de vida.  

Em relação à escola e ao adolescente, observa-se a necessidade de explorar desse 

jovem suas percepções, uma vez que próprias da adolescência são as vulnerabilidades 

intrínsecas à idade. A Promoção da Saúde identifica-se com um estilo de vida mais saudável, 

por meio de ações que privilegiem uma alimentação de qualidade, moradia, educação, bem 

como a interação do homem com o meio em que vive (BUSS, 2003). 

Diferentes ações são realizadas para cobrir os eixos da Promoção da Saúde, a saber: 

elaboração e implementação de políticas públicas saudáveis, criação de ambientes favoráveis 

à saúde; reforço da ação comunitária; desenvolvimento de habilidades pessoais; e reorientação 

do sistema de saúde (BRASIL, 2001), contudo, nem sempre é possível alcançá-los 

integralmente. 

Por conseguinte, a Educação em Saúde procura capacitar a pessoa para uma melhor 

qualidade de vida, ampliando a participação de toda a população no contexto de sua vida 

cotidiana, e não apenas das pessoas sob risco de adoecer, levando-os a refletir sobre sua 

condição real no ambiente em que vivem. Isto é caracterizado como uma das intervenções 

passíveis de promover saúde com diferentes sujeitos, dentre os quais os adolescentes. Assim, 

as estratégias de Educação em Saúde devem ter atuação prática para aumentar o controle do 

jovem sobre sua saúde. 
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Lahtinen et al. (2005) garantem que a busca da qualidade na pesquisa da 

Promoção da Saúde é complexa, porque a Promoção da Saúde é uma arena multifacetada, 

necessitada de itens avaliativos para essas produções. 

A reflexão sobre esses elementos nas publicações da Enfermagem, entretanto, 

permite a articulação teórica e prática, bem como assente em visualizar as ações de promoção 

desenvolvidas, se realmente são promotoras. Será procedida à analise das pesquisas sobre as 

ações educativas da Enfermagem para Promoção da Saúde no contexto escolar, por meio de 

uma revisão integrativa.  

Para esta revisão, foram obedecidas as seguintes etapas: identificação do tema e 

seleção da hipótese – com a seleção do tema e a formulação do problema com a questão 

norteadora; critérios para amostragem; categorização dos estudos; avaliação dos estudos 

incluídos na revisão integrativa; e, finalmente, a interpretação dos resultados e apresentação 

da revisão (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).  

A revisão tem a seguinte questão norteadora: Quais são as ações educativas 

implementadas por enfermeiros com adolescentes na escola para a Promoção da Saúde? 

A coleta dos dados foi realizada em novembro de 2010 em cinco bases de dados 

nesta sequência: Scopus, National Library of Medicine and National Institutes of Health 

(Pubmed), Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (Cinahl), Literatura 

Latino-Americana em Ciências da Saúde (Lilacs) e Cochrane. 

Foram utilizados os descritores do Medical Subjetc Headings (MeSH) na seguinte 

ordem:  “Health  promotion”  ,  “health  school”,  “adolescent”  e  “nursing”  em  todas  as  bases de 

dados, exceto no Lilacs que se utilizou de três dos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) - 

Promoção da Saúde, saúde escolar e adolescente - pois foi o cruzamento que mais apresentou 

artigos. Foram considerados como limites, nessa busca, artigos publicados na área de 

Enfermagem e em línguas inglesa, portuguesa e espanhola. 

Na busca inicial, 254 artigos foram encontrados, dos quais 159 na base Scopus, 42 

no Pubmed, 33 na Cinahl e 20 no Lilacs. Destacou-se o fato de que nenhum artigo foi 

localizado na base Cochrane. 

Os critérios de inclusão utilizados para a seleção da amostra foram: artigos de 

pesquisa completos disponíveis eletronicamente nas referidas bases de dados, que abordassem 

ações educativas desenvolvidas na área de Enfermagem apoiadas em competências. E como 

critérios de exclusão: os artigos sem resumo, reflexivos, bibliográficos, monografias, 

dissertações e teses.  
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Mediante a verificação do acesso gratuito online e da leitura dos resumos 

disponíveis, foram selecionados no total 14 artigos, os quais foram lidos na íntegra, buscando 

responder à questão norteadora. 

Os artigos foram avaliados seguindo os critérios descritos por Lahtinen et al. 

(2005), que nomearam características especiais e a peculiaridade da pesquisa Promoção da 

Saúde, desenvolvendo um conjunto de critérios específicos de avaliação de qualidade para 

investigação de Promoção da saúde, a saber: relevância, valores, inovação, discurso, práticas, 

ação e contexto. 

A escolha por fazer essa discussão num capítulo se deu pela necessidade de 

refletir criticamente acerca da Promoção da Saúde nas mediações educativas por enfermeiros.  

Com esta revisão integrativa, foi possível concluir que o cruzamento dos 

descritores limitou a captação dos artigos para a questão norteadora proposta, contudo, com 

base nos artigos examinados, foi alcançada uma análise minuciosa dos atributos classificados 

por Lahtinen et al. (2005)  para pesquisas voltadas à Promoção da Saúde. 

O desvelamento de cinco artigos pode estar relacionado ao fato de se utilizarem na 

busca somente os descritores DeCS e MeSH para recuperar os artigos nas bases de dados 

eletrônicas, pois foi constatado um descompasso destes termos com as palavras-chave 

utilizadas pelos autores dos artigos analisados, o que pode ter contribuído para que muitos 

trabalhos, inclusive nacionais, não tenham sido acessados. Foi possível perceber que muitos 

autores não utilizam descritores adequados ao tema de estudo. 

Restou possível, no entanto, suscitar resultados provenientes de estudos voltados 

para adolescentes no ambiente escolar, o que incentiva a exploração de métodos alternativos 

de observação e o uso de ferramentas confiáveis e válidas na prática de Enfermagem, 

consoante apresentado em quadro e discutido com a literatura pertinente. 
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Quadro 1: Distribuição dos artigos pesquisados de acordo com aspectos metodológicos da 
pesquisa.  

 
                                                                                                                       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Dados da pesquisa, 2010 

 
No que concerne à caracterização dos cinco artigos analisados (Quadro1), as 

publicações foram principalmente em língua inglesa. Quanto aos autores, havia enfermeiros e 

Cod. Referencias dos trabalhos 
Selecionados 

Tipo 
de 

estudo 

Estratégia Educativa Principais 
resultados 

1 Zorrilla SAM. Estudio comparativo 
entre el uso de las tecnicas  del  
teatro  Y  charla  en   la promocion  
de  la salud del escolar  en las 
Instituciones educativas: cerro de 
pasco – 2004. Rev Per Obst Enf 
2007; 3(2): 97-103.(9) 

Quant. Utilização do teatro 
para  
promoção da higiene 
pessoal 

O teatro caracterizou-
se como uma 
ferramenta útil para o 
ensino de conceitos 
básicos de saúde 
corporal, pois 
favorece a 
participação ativa dos 
estudantes.  

2 Cameron et al. Effectiveness of a 
social influences smoking prevention 
program as a function of provider 
Type, Training Method, and School 
Risk. Am J Public Health 1999; 89: 
1827-1831.(10) 
 
 

Quant.  Seis aulas de 40 minutos 
com o intervalo de uma 
semana, baseado numa 
aprendizagem ativa na 
prevenção do tabagismo 
ministrada por 
enfermeiros  em alguns 
grupos e em outros, por 
professores.  

Não houve diferenças 
significativas  
entre os métodos de 
treinamento. 

3 Shin Y, Rew L. Nursing student 
participation in mentoring programs 
to promote adolescent health: 
Practical issues and future 
suggestions. Nurse Education Today 
2010; 30: 26–30.(11) 

Quali. Programas de tutoria 
para melhorar hábitos de 
exercício e dieta, saúde 
sexual e favorecer o 
aumento de 
competências, utilizando 
estratégias educacionais 
além de telefone celular 
e e-mail. 

Envolvimento dos 
alunos e dos 
estudantes de 
Enfermagem  

4 Villarruel AM,  Jemmott JB, 
Jemmott LS. A Randomized 
Controlled Trial Testing an HIV 
Prevention Intervention for Latino 
Youth. Arch Pediatr Adolesc Med. 
2006;160:772-777.(12) 
 

Quali. Programa sobre o auto-
cuidado do adolescente 
formado por oito horas 
durante dois sábados 
consecutivos; utiliza 
debates em pequenos 
grupos, e vídeos 
interativos. 

Evidências para a 
eficácia dessa 
intervenção no 
autocuidado dos 
adolescentes 

5 Beserra EP, Araújo MFM, Barroso 
MGT. Promoção da saúde em 
doenças transmissíveis – uma 
investigação entre adolescentes. Acta 
Paul Enferm 2006;19(4):402-7.(13) 
 

Quali. Dialógica freireana: 
círculo de cultura, sobre 
doenças transmissíveis e 
doenças sexualmente 
transmissíveis 

Visualização do círculo 
de cultura como uma 
estratégia de promover 
Educação em Saúde 
com base na percepção 
dos adolescentes diante 
das suas 
vulnerabilidades para 
adquirir IST. 
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estudantes de Enfermagem, bem como outras profissões, como a médica. Três estudos tinham 

como natureza o qualitativo e dois o quantitativo, oriundo de estudos comparativos. A 

pesquisa do tipo não experimental foi a de maior incidência.  

As temáticas utilizadas nas estratégias educativas pesquisadas foram, 

principalmente, em relação a situações de vulnerabilidade e risco da adolescência, tais como o 

défice no autocuidado, higiene pessoal, prevenção do tabagismo, hábitos saudáveis, prática de 

exercícios físicos, saúde sexual e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. 

É necessário que diferentes temáticas sejam exploradas na adolescência pelo 

período de vulnerabilidade, bem como os estudos sejam direcionados a conhecer e a intervir 

em variações de comportamento, relações sociais e problemas de condutas, para analisar 

fatores de riscos que os jovens desenvolvem (KAREN; CHARTIER; HESSELBROCK, 

2010). 

Os estudos evidenciaram que ações que proporcionaram a reflexão aos 

adolescentes precisam contextualizar as redes sociais, como escolas e comunidades, 

conotando num meio que diretamente afeta suas atitudes e comportamentos (BERG;  

COMAN; SCHENSUL, 2009). 

Em relação aos artigos estudados, observou-se que Manrique Zorrilla (2007) 

utilizou o teatro para promover saúde no que se refere a higiene pessoal. Aplicou pré e pós-

teste para avaliar apreensão de conhecimento dos adolescentes sobre essa temática. É 

importante capacitar o jovem a cuidar de si, desde ações mínimas, como higiene pessoal.  

Já Villarruel, Jemmott e Jemmott (2006) e Beserra, Araújo e Barroso (2006) 

trabalharam com grupos. O primeiro artigo nomeou   como   “Data   ¡Cui!”   essa atividade de 

promover o autocuidado, tendo como recurso mais utilizado vídeos interativos. O segundo 

utilizou a abordagem dialógica grupal de Paulo Freire para prevenção de DST, buscando levar 

o jovem à conscientização de atos de vulnerabilidade para aquisição dessas doenças. 

A outra estratégia utilizada foi a de Shin e Rew (2010), que se tratou de um 

programa de tutoria com vistas a melhorar hábitos de exercício e dieta, saúde sexual e 

favorecer o aumento de competências para o autocuidado. Esse estudo utilizou multimétodos, 

quiz, jogo do bingo, reuniões, dramatizações e meios de comunicação modernos como e-mail. 

É possível observar que diferentes estratégias visam a chegar às necessidades dos 

adolescentes, sensibilizando-os a ter uma vida mais saudável, e a diminuir situações de risco e 

vulnerabilidade. Para isso é necessária a participação dos jovens nesse processo, 

principalmente, nas relações de troca, pois pode favorecer a percepção de que é um ser 
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vulnerável e desmistificar a crença de que o risco está com o outro e não consigo 

(WICKMAN; ANDERSON; GREENBERG, 2008) 

Houve também o artigo de Cameron et al. (1999), que aplicou estratégias de 

treinamento para enfermeiros e professores sobre a prevenção de tabagismo entre os jovens, 

não tendo sido percebida nenhuma diferença significativa entre os dois grupos de 

adolescentes.  

A leitura dos materiais permitiu ainda a análise dos artigos segundo aspectos 

elaborados por Lahtinen et al. (2005), no que se refere à Promoção da Saúde nas ações 

educativas. Para os autores, deve-se analisar a relevância do estudo, sob duas perspectivas. A 

primeira refere-se à política de Promoção da Saúde na qual a pesquisa tenha alicerce, e 

segundo, será considerada parcial se no corpo do artigo houver alguma política do País de 

origem que não seja diretamente relacionada à Promoção da Saúde ou que tenha alguma 

sugestão de proposta nesta área.  

Em relação a este item, foi observado apenas que o artigo 01 teve documento 

ligado a Promoção da Saúde, no caso, a Carta de Otawa, e no material 05, que traz uma 

política de saúde para prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, mas não é 

diretamente relacionada a Promoção da Saúde. Ainda sobre este item, todos os artigos foram 

classificados como completos, exceto o artigo 02, pois exerce uma ação indireta aos 

adolescentes por meio da capacitação de enfermeiros e professores para ações de Educação 

em Saúde. Assim, os artigos possuem relações importante com o Movimento de Promoção da 

Saúde. 

No item Valores (LAHTINEN et al., 2005), este é conceituado como valores da 

Promoção da Saúde, incluindo especialmente os valores em participação dos cidadãos, 

parceria, participação plenamente autorizada, comunicação aberta, a sustentabilidade e 

“empoderamento”. Neste quesito, os artigos 03, 04 e 05 foram classificados como completos, 

pois contemplaram quase todos conceitos do referido autor. Já os artigos 01 e 02 foram 

parciais, uma vez que o primeiro aborda a participação dos cidadãos que são os próprios 

jovens, parceria estabelecida com a escola, com vistas ao “empoderamento”. No segundo, 

foram identificadas parceria, comunicação aberta e sustentabilidade, pois a capacitação destes 

profissionais permitia esse alcance limitado. 

A Promoção da Saúde na escola é um tema que envolve tanto o interesse prático 

quanto empírico; no entanto, condições que permitam a promoção eficaz da saúde escolar, 

programa a ser iniciado e mantido, dependem  

da implementação da organização escolar (SEIFFGE-KRENKE, 2004). 
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 Ainda em relação aos aspectos de Promoção da Saúde propostos por Lahtinen 

et al. (2005), a Inovação é um ponto importante a ser analisado, o qual tem a intenção de 

esclarecer e/ou reforçar aspectos da prática de Promoção da Saúde. Em relação a este aspecto, 

foram classificados como completos os materiais 01, 03, 04 e 05. O primeiro tratou do teatro 

como uma forma de aproximar o jovem para ser promotor de saúde de si; o seguinte abordou 

o programa de tutoria, demonstrando o caráter inovador pelo uso de estratégias de articulação 

com o adolescente; o artigo 04 descreve uma estratégia grupal para o autocuidado. E o último 

tem como inovação o emprego do método de Paulo Freire, uma ação educativa que privilegia 

a criação de oportunidades de escolha nos níveis individual e social. 

Em relação ao discurso, Lahtinen et al. (2005) descrevem que as questões de 

pesquisas devem ser enquadradas de uma forma coerente à Promoção da Saúde. Logo, haja 

vista este conceito, julgou-se que todas as pesquisas estavam compreensíveis aos conceitos de 

Promoção da Saúde e articulados entre si. 

A prática na Promoção da Saúde envolve dois elementos - relevância e arena 

(LAHTINEN et al., 2005). Observou-se que as cinco produções são relevantes para a prática 

de Promoção da Saúde para os enfermeiros, pois envolvem intervenções na área escolar sobre 

as temáticas de vulnerabilidade da adolescência, como: autocuidado, higiene pessoal, 

prevenção do tabagismo, hábitos saudáveis, prática de exercícios físicos, saúde sexual e 

prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. 

A escola caracterizada pelo pessoal e gestão deve se engajar na saúde, no  

processo de promoção para garantir um clima escolar positivo para a Promoção da Saúde 

(BORUP; HOLSTEIN, 2006). Com efeito, o enfermeiro pode ampliar sua participação no que 

se refere à saúde do adolescente por meio de estratégias que o levem a refletir sobre si. 

A ação em Promoção da Saúde é conceituada como ação para a mudança, e/ou 

ação para criar oportunidades de escolha, e/ou recurso de manutenção e/ou alterar escolhas já 

alcançadas, em qualquer nível ou a combinação dos níveis individual ao social (LAHTINEN 

et al., 2005). Ficou comprovado que nesse item avaliativo os artigos 01 e 02 são parciais, pois 

no primeiro a estratégia do teatro recorre ao papel individual de mudança e criação de 

oportunidade de escolha, não cobrindo os outros itens. Da mesma forma, compreende-se o 

artigo 2, pois não focaliza grande alcance da Promoção da Saúde, sendo uma oportunidade de 

mudança para os jovens e o contexto restringe-se à saúde sem articulação intersetorial. Já os 

outros artigos foram avaliados como completos. 

Contexto é um item que Lahtinen et al. (2005) descrevem como a necessidade de a 

pesquisa demonstrar apreço pela forma e grau em que está inserida em um maior contexto da 
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Promoção da Saúde, pela referência à crítica a aspectos do problema que não são objeto de 

estudo, por exemplo, sistemas, as ecologias e / ou processos do que o objeto de estudo é uma 

parte. Todos os artigos demonstraram como parcial esse item, pois havia elementos que os 

restringiam à prevenção de doenças, sem fazer articulação interdisciplinar.  

A Promoção da Saúde representa um amplo processo social e político, pois não só 

abraça ações voltadas ao fortalecimento das competências e capacidades dos indivíduos, mas 

também no sentido de mudar as condições sociais, ambientais e econômicas para a saúde 

coletiva e individual (NUTBEAM, 1996). 

Faz-se necessária a realização de pesquisas na Enfermagem que visem à 

formulação de novos instrumentos, ressignificando a produção científica já produzida, 

adequando-os aos inúmeros cenários de cuidado de Enfermagem. 

É necessário rever as práticas do enfermeiro na escola para ampliar essa atual 

conotação, não se limitando à patologia, mas conduzindo a uma reflexão crítica de vários 

quadros que envolvem o adolescer. As ações educativas na comunidade acadêmica, então, 

devem considerar essa fragilidade nas intervenções para permitir novas iniciativas nesse 

campo de atuação.  

Em razão das lacunas apresentadas e das implicações para a Enfermagem, 

apontadas nos artigos, faz-se necessário intensificar esforços para o desenvolvimento de 

estudos que utilizem recursos próprios da Enfermagem entre a adolescência, a 

vulnerabilidade, a saúde do escolar e a Promoção da Saúde.  O apoio em teorias favorece 

ações mais concretas e estruturais nesse âmbito. 
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4 DESCRIÇÃO DO DOUTORADO-SANDUICHE EM PORTUGAL  
 
Para a Promoção da Saúde, alcançar diferentes espaços em que os adolescentes se 

encontram é uma prioridade, bem como reduzir os riscos aos quais estão expostos. A 

abordagem com adolescente deve ser refletida de forma ampla, pois sua vulnerabilidade 

permeia diversos focos, como acidentes e violência, infecções sexualmente transmissíveis, 

sedentarismo, álcool e drogas. 

O jovem precisa de políticas que se preocupem com o seu bem-estar e o coloquem 

como agente reflexivo de sua história, logo, que o caracterizem como protagonista de sua vida 

em meio os riscos inerentes a sua idade e à sociedade. 

Com efeito, a Enfermagem se preocupa com o cuidado holístico, oferecendo a sua 

clientela atenção específica a sua realidade. As ações de Enfermagem encontram-se 

subsidiadas pelo amplo conhecimento científico que capacita o enfermeiro a atender as 

pessoas de forma a responder suas demandas. 

 Então, foi realizado um estágio de quatro meses em Portugal pelo Programa 

Institucional de Bolsas de Doutorado-Sanduíche no Exterior (PDSE) da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), visando a conhecer, por meio da 

observação, a atuação do enfermeiro para promoção da saúde do adolescente nos Centros de 

Saúde das cidades de Aveiro, Lisboa, Porto e Coimbra, bem como comparar com o cenário 

brasileiro. 

 

4.1 Contexto de organização dos Centros de Saúde 
 

Em Portugal, os Cuidados de Saúde Primários foram reconfigurados, tendo como 

os principais objetivos a melhoria da acessibilidade, eficiência, qualidade dos cuidados e 

aumento da satisfação dos profissionais e cidadãos. Logo, houve a agregação de recursos e 

estruturas de gestão, por meio da junção de Centro de Saúde, que dão origem ao 

agrupamentos de centros de saúde (ACES), visando à eficiência e à economia de escala, 

estruturando: pequenas equipes multiprofissionais e auto-organizadas; autonomia organizativa 

funcional e técnica, meios de diagnósticos descentralizados; sistema retributivo que permeia a 

produtividade, acessibilidade e qualidade ( PISCO, 2011). 

Os ACES vêm extinguir as sub-regiões de saúde, mas, embora continuem sob o 

poder e direção da Administração Regional de Saúde (ARS) e devem, além de garantir o 

acesso aos cuidados, aumentando os ganhos em saúde, desenvolver atividades de Promoção 
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de Saúde e prevenção da doença, ações de vigilância epidemiológica, investigação em saúde, 

controle e avaliação dos resultados, bem como participar na formação dos profissionais de 

saúde (PORTUGAL, 2008). 

A criação das unidades de saúde familiar (USF) tem sido o passo mais visível da 

reforma, sendo as suas equipes constituídas por multiprofissionais das Unidades de Saúde 

Familiar.  Essas equipes são constituídas por três a oito médicos de família, igual número de 

enfermeiros de família e secretários clínicos, abrangendo uma população entre 4.000 e 14.000 

pessoas (PORTUGAL, 2007).  

Todos os residentes em Portugal têm acesso aos cuidados de saúde 

disponibilizados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), estando garantido o direito por lei, 

contudo existem alguns procedimentos em que o cidadão paga a taxa moderadora que 

constitui  um  instrumento  “moderador,   racionalizador  e  regulador  do  acesso  às  prestações  de  

saúde”. Permitem, simultaneamente, o reforço efetivo do princípio da justiça social no âmbito 

do Serviço Nacional de Saúde (PORTUGAL, 1990).  

O Brasil (1990) institui o Sistema Único de Saúde. Este tem como pilar a 

Constituição Brasileira de 1988 ao afirmar que o Estado possui o dever sobre a saúde de todos 

os cidadãos; logo, na reformulação e execução de políticas econômicas e sociais que 

assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, 

proteção e recuperação. 

A Atenção Básica Brasileira orienta-se pelos princípios da universalidade, da 

acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da 

responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. Há a organização de 

Unidades Básicas de Saúde onde há equipes que compõem a Estratégia da Saúde da Familia 

(BRASIL, 2006), sendo uma unidade básica para até 12 mil habitantes, localizada no 

território pelo qual tem responsabilidade sanitária e garantindo os princípios da Atenção 

Básica (BRASIL, 2006). 

 As equipes são multiprofissionais, com, no mínimo; um médico generalista ou de 

família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, quatro a seis agentes comunitários de 

saúde e também um odontólogo, que geralmente faz parte da equipe. Esse enquadramento 

multiprofissional garante a atenção integral ao indivíduo e à comunidade (DUNCAN, 

SCHMIDT, GIUGLIANI, 2005). 

Em Portugal, não há agentes comunitários de saúde. Estes desenvolvem ações que 

buscam a integração entre a equipe de saúde e a população cadastrada, acompanhando os 

pacientes na comunidade, bem como em suas casas (BRASIL, 2006). 
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Observa-se a preocupação, em ambos países, em haver uma atenção integral, 

voltada para promoção da saúde e “empoderamento”. No plano nacional de saúde português, 

há, sobremodo o foco em favorecer ao cidadão a reflexão por seus direitos e escolhas 

saúdaveis, visto na afirmativa em Portugal (2011) que é necessário promover uma cultura de 

cidadania baseada na literacia, capacitação, participação e “empowerment,”  tendo  como  itens  

importantes de serem alcançados o envolvimento de competências para participação na 

decisão individual com mais autonomia e responsáveis em relação à sua saúde e da saúde de 

quem deles depende, bem como promovendo o protagonismo em favor de uma visão positiva 

em saúde.  

No Brasil (2010), esse foco de ação foi direcionado em 2006 com a Politica de 

Promoção da Saúde, sendo uma das estratégias do setor saúde para buscar a melhoria da 

qualidade de vida da população. Seu objetivo é produzir a gestão compartilhada entre 

usuários, movimentos sociais, trabalhadores do setor sanitário e de outros setores, produzindo 

autonomia e corresponsabilidade, desta forma buscando a participação de todos no domínio 

de seus direitos e deveres como cidadãos em sua saúde. 

 

4.2 Atenção à saúde do adolescente 
 

Em Portugal, há o Programa Saúde Infanto-Juvenil, que direciona os cuidados de 

saúde sistemáticos aplicados nas ações de vigilância de saúde para crianças e adolescentes. As 

atribuições visam a estimular um comportamento saudável em relação a nutrição, praticas de 

exercício físico, prevenção de consumos nocivos e acidentes, vacinação e prevenção das 

perturbações psicoafetivas, bem como promover a autoestima (PORTUGAL, 2002).  

Neste programa, há também o direcionamento para os exames globais de saúde 

que têm por objetivo avaliar dados antropométricos, pressão arterial, saúde oral, esquema 

vacinal, exame físico, perfil lipídico, aspectos ligados à personalidade, transtornos afetivos, 

alimentação, comportamento sexual e identificação de fatores de risco (PORTUGAL, 2002).  

Estes exames são realizados pelo médico e pela enfermeira de família, sendo o jovem 

convocado a fazer essa consulta aos 11-13 anos, 15 anos e 18 anos. 

Ante a mudança da sociedade em diferentes aspectos, houve também a 

transformação cenário dos adolescentes por inúmeras variáveis que são necessárias para 

serem reconhecidas e elaboradas estratégias. 

       Portugal (2004) verifica aumento dos comportamentos de risco entre os jovens, 

como elevação das taxas de sedentarismo, de desequilíbrios nutricionais, particularmente 
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importante entre as meninas, de condutas violentas, particularmente entre os rapazes, da 

morbilidade e mortalidade por acidentes, da maternidade e paternidade precoces, em 

adolescentes de menos de 17 anos, e de comportamentos potencialmente nocivos, 

relacionados nomeadamente com o álcool, o tabaco e as drogas ilícitas. Assim, refletiu-se 

sobre medidas que aproximassem esse jovem de informações e cuidados de saúde. 

Em 2006, o Programa Nacional de Saúde Escolar foi instituído como um campo 

de atuação da saúde no ambiente escolar. As estratégias desse programa envolvem a melhoria 

da saúde das crianças e dos jovens, com atividades que englobam dois eixos: a vigilância e 

proteção da saúde e as ações de Educação em Saúde para Promoção da Saúde.  As medidas 

desempenhadas possuem como áreas de intervenção prioritárias: saúde mental, incluindo 

bulling; saúde oral; alimentação saudável; atividade física; ambiente e saúde; promoção da 

segurança e prevenção de acidentes; saúde sexual e reprodutiva e educação para o consumo, 

bem como fatores de riscos para álcool, drogas e tabaco (PORTUGAL, 2006).   

Em pesquisa feita sobre as consultas efetuadas por jovens observou-se, nas 11 845 

consultas efetuadas, que 40,7% dos atendimentos diziam respeito ao sexo masculino e 59,3% 

ao sexo feminino. Tendo como principais motivos de atendimento por parte das meninas de 

15-19 anos foram as questões relacionadas à sexualidade (planejamento familiar), enquanto 

que para os rapazes da mesma idade predominaram as consultas por motivos relacionados 

com o aparelho musculoesqueletico. Em ambos foram frequentes: realização de exames 

globais, requisitos para a faculdade, atestados e mostrar exames laboratoriais (PORTUGAL, 

2005). 

Especificamente na área da saúde sexual, considerando a mais procurada pelas 

meninas, considera-se grupo de intervenção prioritário no âmbito da saúde reprodutiva e da 

prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Há o Decreto-Lei n.º 259/2000 de 17 de 

Outubro, que proporciona informações a esse grupo por meio de abordagens sobre 

sexualidade humana nos currículos escolares, criando consultas de planejamento familiar nos 

serviços de saúde, fornecendo gratuitamente meios anticoncepcionais e desenvolvendo 

medidas de proteção contra doenças transmitidas por via sexual, bem como favorecendo uma 

abordagem integrada e transversal da educação sexual, ao envolvimento dos alunos e dos 

encarregados de educação e das respectivas associações e à formação de professores. 

São diferentes programas e leis que entendem a vulnerabilidade do jovem e 

articulam serviço de saúde, escola e direcionamento específico às necessidades desse grupo. 

O Plano Nacional de Saúde 2016 afirma que as escolas são um espaço privilegiado para a 

promoção da literacia e educação para a saúde, pois a Educação em Saúde é um meio para o 



36 
 

desenvolvimento   do   “empowerment”,   ou   seja,   capacitando   o   cidadão   a   tornar-se ativo no 

processo de decisão que engloba diferentes aspectos de sua vida (PORTUGAL, 2011). 

 No Brasil, há o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) que 

regulamenta a prioridade absoluta à criança e ao adolescente no atendimento aos seus direitos 

como cidadãos brasileiros. O direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à atenção integral e à 

convivência familiar e comunitária são os grandes princípios constitucionais pelo qual todos 

lutam incondicionalmente.  

Incidindo sobre a discussão sobre os adolescentes e suas vulnerabilidades, há a 

preocupação sobre a sexualidade, visto que este é um dos temas mais questionados nesse 

período, instituindo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394, de 

20/12/1996), que inclui o tema Educação para a Saúde como obrigatório, a ser tratado de 

forma transversal por todas as áreas, tópico especial para a questão da orientação sexual. A 

reformulação das diretrizes educacionais em 1996 harmonizou-se com o novo conceito de 

saúde conectado ao social e implicou a preocupação e a estratégia de reduzir a gravidez 

indesejada, a AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis na adolescência. 

 Com efeito, no dia 5 de dezembro de 2007, por meio do Decreto nº 6.286, foi 

instituído o Programa Saúde na Escola (BRASIL, 2007). Possui como finalidade contribuir 

para a formação integral dos estudantes da rede pública de Educação Básica por meio de 

ações de prevenção, promoção e atenção à saúde (BRASIL, 2008). Em 04 de setembro de 

2008, os Ministérios da Educação e da Saúde, por meio da Portaria 1.861, estabelecem 

parceria, visando à colaboração ativa entre as escolas e equipes da Estratégia Saúde da 

Família, com vistas a alcançar as propostas de melhorias da saúde do adolescente. Esse 

programa foi baseado no Programa de Saúde Escolar de Portugal. 

Assim, a escola é um local de intervenção para saúde do adolescente e o 

enfermeiro da atenção primaria faz esse papel de educador para os alunos, fortalecendo sua 

percepção de saúde. 

 

4.3 Atuação do enfermeiro para saúde do adolescente nos centros de saúde de Portugal 
 

 Nas visitas observacionais ao ACES-Baixa Vouga II, que contempla Albergaria-

Velha, Vagos, Ilhavo e Aveiro, e em lugares de atendimento aos adolescentes nas cidades de 

Lisboa, Porto e Coimbra, foi possível identificar a atuação do enfermeiro nesse campo. 
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4.3.1 Aces-Baixa Vouga II 
 

4.3.1.1 Centro de Saúde de Albergaria-Velha 
            

Albergaria-velha pertence ao Distrito de Aveiro e encontra-se aproximadamente a 

15 km da cidade Aveiro.  No momento da visita, não estava acontecendo consulta do 

adolescente com frequência, limitando-se ao atendimento aos adolescentes para vacinação ou 

pela procura espontânea para o planejamento familiar e, esporadicamente, para uma consulta 

por uma queixa clinica.  

O serviço realizava os exames globais de saúde, determinados pelo Ministério da 

Saúde, como relatado anteriormente, que sistematiza um roteiro de atendimento que deve ser 

seguido por todos os ACES. O roteiro propõe uma avaliação Peso, Estatura, Tensão arterial, 

Visão, Postura, Estádio pubertário, Exame físico Desenvolvimento, Sinais/sintomas de alerta, 

Perfil lipídico, Puberdade, Alimentação Prática desportiva, Saúde oral, Escola, Família, 

Amigos, Tempos livres, Sexualidade Segurança e acidentes, Consumos nocivos, riscos e 

Cidadania (PORTUGAL, 2002). O exame global de saúde preocupa-se em conhecer a 

totalidade desse adolescente, mas não permite continuidade no atendimento; para esse fim 

seria necessário uma periodicidade menor para o acompanhamento. 

                   Constatou-se que os jovens, no momento que vão ao posto, as enfermeiras 

percebem como uma oportunidade de realizar orientações diversas, contudo são orientações 

pontuais sem dar seguimento ao acompanhamento a esse jovem. Logo, acompanhá-lo na sua 

totalidade no ciclo vital é um desafio. 

                   A saúde escolar nesse centro de saúde é realizada por uma enfermeira que faz a 

vigilância de saúde, realizando atividades individuais sobre higiene pessoal, mensuração 

antropométrica, alimentação saudável, sendo o último uma ação prioritária para menores de 

dez anos. O foco de atuação são as crianças, não realizando trabalhos com os adolescentes no 

momento da visita.  

Para abordagem grupal, são realizados trabalhos pontuais sobre prevenção do HIV 

por meio de algum um material educativo integrativo, como cruzadas para serem preenchidas, 

ou encontros de acordo com a necessidade da escola, abordando temas, como drogas, tabaco e 

álcool e sexualidade. Afirmam que essa falha justifica-se por não ter pessoal suficiente para 

atuar nesse campo, havendo uma sobrecarga de trabalho. 

Observou-se também a afirmativa de que a intervenção deve acontecer de maneira 

precoce. Consoante com isso é a assertiva de que as ações de intervenção devem ser feitas o 
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mais cedo possível para incorporar hábitos saudáveis. O adolescente, contudo, sofre diferentes 

motivações e modificações, sendo necessário, complementar a esse fato, o seguimento ao 

adolescente, ação que não estava sendo realizada. Importante é considerar a necessidade de se 

desenvolver práticas educativas voltadas à saúde dos adolescentes, mais efetivas e 

contextualizadas para a saúde da Saúde Publica, pois somente com uma visão integral e 

contextualizada dos adolescentes será possível compreender suas diversas problemáticas e 

guiá-los mediante uma educação dialógica e construtivista (SAMPAIO et al., 2010). 

Nas escolas existe um gabinete de apoio ao aluno onde, geralmente, fica a 

psicóloga, que conversa com o aluno, de acordo com a necessidade, encaminha ao posto de 

saúde. 

Anteriormente, havia as consultas para adolescentes num outro lugar diferente do 

posto de da escola, mas também focalizava ações individuais, não existindo mais, em razão de 

crise financeira do País. 

 

4.3.1.2 Centro de Saúde de Ílhavo 
 

Outro centro de saúde pertencente ao Distrito de Aveiro é Ílhavo, que está a 5 km 

de Aveiro. Nesse serviço, no dia da visita, estava sem médicos na Unidade de saúde familiar e 

também não possui consulta de adolescentes, tendo somente atendimento aos jovens por 

demanda livre e os exames globais de saúde.  

 As consultas de Enfermagem acontecem quando há procura, geralmente para o 

planejamento familiar. Não há ações grupais nem no espaço escolar. As orientações sobre 

álcool, drogas e tabacos, sexualidade, prevenção de doenças ou qualquer assunto ocorrem de 

forma esporádica em consultas individuais. 

                 As enfermeiras não possuem horários para ir à escola, havendo uma sobrecarga de 

trabalho, estando a saúde escolar na atuação da nutricionista, que realiza controle das medidas 

antropométricas e da higienista oral, realizando saúde bucal. 

                 A importância da atuação do enfermeiro na escola subsidia-se na função social e 

política voltada para a transformação da sociedade, relacionando o exercício da cidadania e 

propostas de promoção da saúde que o ambiente escolar propicia, bem como esse profissional 

tem o perfil de integrar-se à equipe multidisciplinar, pois a saúde escolar é complexa 

(SISTON; VARGAS, 2007). 
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                Observou-se a percepção que o adolescente não procura o serviço, porque tem medo 

de encontrar as pessoas conhecidas e pela timidez. A relação de confiança fica restrita a 

encontros contingenciais, sendo uma barreira para o acompanhamento. 

                 O enfermeiro, como educador em saúde, deve preparar o indivíduo para o 

autocuidado e não para a dependência, caracterizando-se como um facilitador nas tomadas de 

decisões (MENEZES; ROSAS, 2004), contudo, para esse fim, é necessário o estabelecimento 

de confiança. 

 
4.3.1.3 Centro de Saúde de Vagos 
 

Esta localidade encontra-se a aproximadamente a 10 km de Aveiro. Também não 

possui consultas especificas aos adolescentes, contudo, a procura maior são meninas para o 

planejamento familiar. A saúde escolar é realizada para os menores de dez anos e o objetivo é 

acompanhar o crescimento e desenvolvimento desses, contudo não dão seguimentos na 

adolescência, como nos outros centros descritos. São áreas de atuação: prevenção da 

obesidade, abordagem da alimentação saudável, promoção da atividade física, avaliação 

antropométrica, atividades grupais, individuais e familiares.  

Lá acreditam que a intervenção deve ter como foco os menores como já descrito; 

ação questionável quando não é dada sequencia ao adolescente. Demostram a necessidade de 

abordagem interdisciplinar para saúde escolar, contudo as ações ainda são restritas. As escolas 

sugerem os temas a serem trabalhados, caracterizando-se como ações pontuais. Afirmam a 

escassez de recursos para esse fim. 

                   Atualmente as ações educativas efetuadas acontecem durante a consulta 

individualmente com base nas necessidades da paciente, sendo o único momento. Muitas 

vezes, os adolescentes não retornam, pois não há um efetivo estabelecimento de vínculo. 

                   Observou-se que os enfermeiros têm a percepção da necessidade de uma 

abordagem diferente para ser o atendimento ao jovem e afirmam a dificuldade de aproximar o 

jovem do serviço e da diversidade cultural. Como já dito, a maior procura é para contracepção 

onde é verificado um choque de culturas, quando se trata de adolescentes africanas, pois 

algumas percebem os métodos como meios de esterilização.  

                     O processo educativo envolve respeito à individualidade dos sujeitos envolvidos 

e mútua colaboração. As atividades de caráter educativo têm o intuito de capacitar a 

população escolar para o autocuidado e assegurar a manutenção do estado de saúde, bem 

como refletir sobre estratégias de Promoção da Saúde que favoreçam uma intervenção efetiva 
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nos processos de tomada de decisão para ações favoráveis à qualidade de vida e à saúde 

(SISTON; VARGAS, 2007).  

 

4.3.1.4 Centro de Aveiro 
 

Semelhante aos outros centros, não possui consulta ao adolescente, e sim a partir 

da demanda que geralmente é para o planejamento familiar, prevenção ginecológica e 

vacinação. Na saúde escolar, trabalha com crianças e adolescentes sobre as mesmas temáticas 

já descritas. Também alicerçam a afirmativa de que a atuação mais precoce e intensa é mais 

importante, o que torna a atuação com adolescentes mais pontual; contudo, o que difere é o 

investimento para Educação parental, ou seja, um trabalho intensivo com os pais desses 

estudantes. 

Segundo Cordeiro (2007), um plano educativo possui um enquadramento correto 

do planeamento de uma intervenção quando há os vários contextos onde ocorre este 

desenvolvimento do adolescente - familiar, social e escolar - pois contempla diferentes eixos 

desse ser. 

         

4.3.2 Coimbra  
 

Para conhecer outra realidade no atendimento aos adolescentes, foi realizada, em 

Coimbra, uma visita ao Centro de Atendimento a Jovens e Adolescentes, que é espaço 

autônomo, que pode ou não estar relacionado com um centro de saúde. Esse espaço é 

descaracterizado do posto e localiza-se de modo mais reservado para o jovem entre 12 a 25 

anos. O horário de atendimento é noturno, alternativo para os estudantes. Há em média 15 

atendimentos por dia, podendo marcar consultas de acordo com a disponibilidade de vagas. A 

equipe é composta por médico, enfermeiro, psicólogo e secretária.  

Essa descaracterização de unidade de saúde mantém a privacidade e aproxima o 

jovem do serviço. Consoante com Portugal (2002), nas consultas dos adolescentes, é 

necessário facilitar a acessibilidade, permitindo serem atendidos a sós quando assim quiserem. 

Mesmo sem desejo expresso, perante algumas situações, é fundamental assegurar a 

privacidade e confidencialidade da consulta.              

                 O jovem, ao chegar, é inicialmente atendido pela enfermeira e, se necessário, 

encaminhado ao médico. Eles têm acesso ao método contraceptivo imediatamente, seja 

preservativo ou anticoncepcional oral. As consultas de Enfermagem são focalizadas no 
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planejamento familiar e nas orientações individuais, e a médica na prevenção ginecológica e 

tratamento, se necessário. Há de forma preponderante o modelo biomédico e orientações 

focalizadas na área da sexualidade sem ampliar a complexidade global do ser jovem. Nesse 

espaço, não há ações educativas grupais nem ações de intervenção na escola, cabendo à 

enfermeira da saúde escolar atuar na escola no centro de saúde respectivo ao serviço.  

                 Os profissionais que lá trabalham se sentem preparados para lidar com essa 

população pela linguagem, abertura e estabelecimento de confiança. As enfermeiras das 

unidades de saúde podem encaminhar para esse serviço. Importante é frisar que os jovens 

sentem à vontade para conversar com a enfermeira sobre planejamento familiar, contudo a 

consulta se limita a esse aspecto sem ampliar outros aspectos do ser jovem. 

                Consoante com Oliveira, Carvalho, Silva (2008), constitui-se num desafio uma 

atenção integral direcionada aos adolescentes, e que comtemple os aspectos biológicos e 

psicossociais por que passam neste momento de suas vidas. 

 
4.3.3 Lisboa 
 

Em Lisboa, visitou-se um centro de atendimento na área dos Cuidados de Saúde 

Primários que iniciou seu funcionamento em 1999 com a preocupação de um grupo de 

médicos que trabalhavam no centro de saúde, os quais sentiam dificuldades de atender 

adolescente. 

Nesse período da visita, este atendimento encontrava-se com problemas, como 

corte de pessoal e recursos oriundo da crise financeira do País. A equipe profissional, formada 

pelo enfermeiro, médico, assistente social, psicóloga, ortopedista e secretaria, atendia os 

jovens num local diferente do centro de saúde, deixando-os à vontade para buscar 

atendimento. Esses profissionais trabalham com a Educação para Saúde para jovens de 11 a 

25 anos, tendo como principal temática sexualidade, envolvendo início de vida sexual e 

prevenção de DST e problema de relacionamento, violência doméstica, no namoro, suicídio, 

problemas psicoafetivos, gravidez, comportamentos alimentares, obesidades, bulimia, 

anorexia e bulling, consumo de drogas. As consultas são caracterizadas como integradas, pois 

o jovem procura atendimento com um problema expresso, mas depois há o reconhecimento de 

toda a vida daquele jovem, descobrindo sua totalidade, seu contexto de vida.  

 A ficha investigativa utilizada nesse centro de atendimento envolve dados 

pessoais, trabalho, estudo, com quem vive, problema atual, história familiar, antecedentes 

pessoais, jardim de infância, acidentes e cirurgias anteriores, consumos, hábitos, hábitos 
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alimentares, sexualidade, namoro, exame físico, genograma da família, métodos 

anticoncepcionais, ciclo menstrual. Há o registro das intervenções executadas em diferentes 

campos da sua vida. Como item avaliativo para consultas subsequentes, utilizam o 

HEADSSS, ferramenta que permite a continuidade do cuidado. Sempre atualizados, os dados 

permitem uma ação direcionada de forma individual. 

Essa ferramenta caracteriza-se como H(ome), E(ducation)/employment, 

A(ctivities), D(rugs), S(exuality) S(uicide)/depression, S(afety)2 , gerando questionamentos 

sobre diferentes aspectos: caracterização domiciliar, relacionamento com os pais; estudo e 

ocupação; atividades físicas; utilização de droga, álcool, tabaco; sexualidade e vida sexual; 

perdas e segurança no trânsito; intrigas. 

Nesse serviço, o maior divulgador é o próprio jovem, que vem e depois indica a 

amigos. O adolescente é atendido pela enfermeira e pelo medico. Ambos fazem o 

acompanhamento sempre na perspectiva de que os problemas dos adolescentes envolvem um 

contexto de vida. 

As ações, nesse centro, são mais individuais, contudo de forma pontual há ações 

educativas grupais realizadas por estudantes de áreas diferentes. Atualmente há um grupo de 

gestantes que semanalmente se reúnem para atividades de Educação em Saúde. Até 2008 

faziam ações na escola, mas atualmente não, pois essa atribuição ficou para a enfermeira de 

saúde escolar.  

 
4.3.4 Porto 
 

Visitou-se, por fim, o Centro de Saúde Foz do Douro, que possui cinco 

enfermeiras exclusivas para saúde escolar, que, anteriormente, pertenciam a educação e, 

posteriormente, integraram-se ao Ministério da Saúde.  

As enfermeiras não são integradas a nenhuma unidade de cuidados, tendo 

atribuições de sete horas diárias para saúde escolar. Realizam verificação de calendário 

vacinal, rastreio de deficiência auditiva e visual, promoção de uma alimentação saudável, 

Educação para Saúde. E se necessário, realizam o encaminhamento ao médico de família. 

Existe o trabalho integrado com crianças e com adolescentes. Os temas abordados 

são: prevenção de acidentes, sono, higiene corporal, ambiental e oral, violência no namoro, 

                                                 
2 Adaptado de the Minnesota Health Improvement Partnership Services Action Team in partnership with the 
Minnesota Department of Health, Updated 2006. Originalmente aaptado de GOLDENRING, J. M.; COHEN, E. 
Getting into adolescent heads. Contemp. Pediatr., v. 5, n. 7, p. 75-90, 1988. 
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sexualidade, bulling, dependências químicas, álcool e droga. As atividades são realizadas 

considerando o nível de grupo e idade para adaptação dos temas. A atuação não se limita aos 

alunos, incorporando professores e pais.  

As enfermeiras fazem atividades educativas com duração de 40 minutos, 

utilizando, muitas vezes, o modelo tradicional de exposição. As próprias enfermeiras 

elaboram power point. Afirmam que não possuem material de suporte pronto para ser 

utilizado, sendo tudo confeccionado por elas e adequado para cada idade. Geralmente, elas 

realizam a orientação e, ao fim, utilizam algum recurso para impactar os alunos, mas 

caracterizando a realidade, como as consequências do tabaco.   

Após as ações educativas ministradas pela enfermeira, os jovens têm um mês para 

apresentar, com a estratégia que quiserem, o que aprenderam. Essa implementação é integrada 

a uma nota de disciplina de comum acordo com a professora responsável. Esse método 

avaliativo proporciona retorno das ações educativas. Utiliza-se também a nomeação de um 

jovem para ser multiplicador do tema exposto, buscando fazê-los mais participativos, como 

fosse um delegado para orientações, motivando os demais colegas.  

                    A valorização da participação ativa dos adolescentes, da reflexão critica, da 

criatividade e de saberes informais, visam a atingir a transformação das relações dos jovem, 

proporcionando uma ação educativa voltada para a formação de indivíduos pensantes 

(AMORIM et al., 2006). 

Contatou-se que a ocupação dessas enfermeiras é focalizada exclusivamente na 

saúde escolar e há subsídios para executar seus trabalhos, embora em alguns casos possam 

suscitar a falta apoio quando o problema desse jovem tem como base a desestrutura familiar. 

Para melhor andamento dos trabalhos, há um projeto do gabinete do aluno de ter 

uma vez por mês a presença de uma enfermeira para facilitar o acesso desses adolescentes ao 

esclarecimento de suas dúvidas, pois a escola julga necessário haver uma pessoa extraescola 

para eles ficarem à vontade para expor o que quiserem. 

 

 
4.3.5 Portugal versus Brasil: algumas considerações 
 

  Observaram-se nas instituições visitadas problemas estruturais como recursos 

humanos, recursos financeiros e estruturais em decorrência da crise no país. Outro ponto é a 

sobrecarga de trabalho. 
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                     Percebe-se que o serviço que obtém mais sucesso é o do Porto, onde os 

enfermeiros estão destinados exclusivamente a esse fim, bem como possuem recursos 

financeiros para investimento. Outro é o de Lisboa, que permite um atendimento global em 

diversas áreas do adolescer, diferente de Coimbra, que se limita à sexualidade. Os demais 

possuem visíveis fragilidades como as identificadas num estudo realizado em Goiânia- Brasil, 

sobre as ações do enfermeiro com adolescentes em unidade básica de saúde, no qual se 

observou que as condições de trabalho a que os enfermeiros estão submetidos são precárias, 

pela falta materiais, estrutura física adequada para os atendimentos e para as atividades 

educativas; além da sobrecarga de trabalho, associada aos inúmeros programas que eles 

devem desenvolver dentro da Unidade de Saúde, o que impossibilita o desempenho pleno 

voltado aos adolescentes (OLIVEIRA; CARVALHO; SILVA, 2008). 

Outra dificuldade é a aproximação do jovem ao serviço visto em Portugal, mas 

também identificado no Brasil, no estudo do Município de Londrina, Paraná. Segundo Ferrari, 

Thomson e Melchior (2006), é difícil afirmar se a relativa ausência dos adolescentes dos 

serviços de saúde decorre da pouca oferta de ações voltadas para eles ou da baixa procura, 

uma vez que estes dois fatores estão interligados e se referem à forma como o serviço de 

saúde está estruturado atualmente no País. 

Os desafios listados necessitam de uma intervenção interdisciplinar, agregado 

com diferentes setores sociais na busca de resolução, pois somente com a articulação de 

setores que trabalhem com congruência poderão ser sanados. 

Tanto no Brasil como em Portugal, contudo, há uma fragilidade para 

desenvolvimento para ações educativas grupais. A utilização do grupo como estratégia de 

intervenção para Educação em Saúde com adolescentes possibilita que a convivência grupal 

seja espaço para se compartilhar problemas comuns, para a troca de experiência que ajuda na 

redução da culpa e do medo ante as experiências ou fantasias dos jovens, comuns nessa etapa 

da vida (SOUSA et al., 2004). Outro item importante a ser mencionado são as atividades 

educativas no meio escolar executados por enfermeiros. O enfermeiro nesse espaço colabora 

de forma expressiva para Promoção da Saúde e o desenvolvimento da cidadania, pois possui 

competência técnica e embasamento teórico para atuar nesse campo.  

                  A escola tem uma visão integral do ser humano, promove a autonomia, a 

criatividade e a participação dos alunos, logo, na articulação dos profissionais de saúde, os 

professores e os membros da comunidade escolar são de extrema importância para a saúde do 

adolescente. Acredita-se que o fortalecimento do enfermeiro no espaço escolar permitirá uma 
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aproximação e diálogo entre esses jovens e um profissional de saúde para melhoria de sua 

qualidade de vida a partir de suas vulnerabilidades. 

Com base na vivencia do doutorado-sanduiche em Portugal na atuação do 

enfermeiro para Promoção da Saúde do adolescente, contatou-se de modo mais enfático, a 

necessidade de a comunidade cientifica explorar as diferentes estratégias para serem 

desempenhadas por enfermeiros para a saúde do adolescente.  
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5 REFERENCIAL TEÓRICO  
"Ninguém liberta ninguém. As 

pessoas se libertam em comunhão."  

(Paulo Freire) 

  
O referencial teórico está dividido em dois pontos de apresentação. O primeiro 

descreve a Pedagogia Dialógica e o segundo Modelo de Atividades de Vida. 

 

5.1 Pedagogia Dialógica 
 

A denominação de Pedagogia Dialógica se deu com Paulo Freire, que nasceu no 

Recife em 1921 e faleceu em 1997. Dedicou-se ao desenvolvimento de uma pedagogia 

fundada na ética, no respeito à dignidade e à própria autonomia do educando, sendo os alunos 

sujeitos sócio-históricos-culturais do ato de conhecer uma ação educativa que seja prática 

educativa crítica. Uma tarefa mais importante da prática educativa crítica é propiciar as 

condições em que educandos em suas relações uns com os outros e todos com professores 

ensaiam experiência profunda de se assumirem como seres pensantes, comunicantes, 

transformadores, criadores, realizadores de sonhos (FREIRE, 1999).  

Escreveu sobre suas experiências em alfabelização de adultos e, especialmente, 

acerca do método de ensino desenvolvido por ele, fato que aproximou adeptos, originando 

visibilidade nacional e internacional. 

A gênese da Pedagogia de Paulo Freire ocorreu nos oprimidos, para eles tomarem 

consciência de sua condição e buscarem forças para superação das condições de vida. Essa 

superação não pode ser atingida pelo método tradicional de ensino, pois o aluno recebe 

passivamente os conteúdos, mantendo-se na condição de opressão (MAYO, 1995). 

Paulo Freire, um grande educador popular, proporciona, até os dias atuais, 

reflexões sobre seu modo de perceber a Educação. Podem ser listados alguns termos 

mundialmente conhecidos utilizados por ele, a saber: alfabetização, conscientização, educação 

para adultos, educação popular, educador-educando, círculo de cultura, palavra geradora, 

tema gerador, universo vocabular, diálogo, ação-reflexão-ação, investigação participativa, 

problematização, crítica, pedagogia do oprimido (TORRES, 1998). 

Para Freire (2002), a conscientização está relacionada diretamente à compreensão 

e à relação que o homem tem com o mundo. Portanto, é evidente a necessidade de 

compreender aspectos culturais quando se pretende estabelecer discussões. 
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A Pedagogia Freiriana, alicerçada no diálogo, envolve práticas para a liberdade 

por meio da ação cultural. Sendo assim, constitui o meio através do qual oprimidos 

adquirirem consciência de si como uma força política;  destina-se a tornar também aqueles 

que participam como agentes da mudança, por meio da reflexão de sua condição de vida, 

sendo capazes de criticar e buscar melhorias (MAYO, 1995). 

Percebe-se, com efeito, a necessidade do envolvimento das pessoas no 

desenvolvimento de uma conscientização em saúde, pois esta acarreta mudança de 

comportamento, proporcionando a busca de um estilo de vida mais saudável. Para que isso 

aconteça, porém, é preciso que o ser humano vença os obstáculos que o impedem de ter uma 

percepção clara da realidade e assimilar a sua verdade e criticá-la (FREIRE, 1982). 

Precisa-se conhecer o mundo real do educando, pois, é ação primordial para seu 

método educativo, pois é com base no entendimento de mundo dos participantes que eles 

podem refletir sobre sua realidade. 

O método de Paulo Freire é ativo, crítico, e se propõe uma educação 

transformadora, em que o elemento norteador é o diálogo do pesquisador com os sujeitos do 

estudo, numa relação horizontal (FREIRE, 2001). Como diz Freire (1982), o tema gerador é o 

pensamento do homem sobre a realidade e sua ação sobre esta realidade, que está em sua 

práxis. Esse tema gerador são aspectos da realidade dos educandos. 

Streck (2009) tece uma reflexão sobre a pedagogia do oprimido, inserida num 

novo olhar para as práticas pedagógicas presentes nos processos sociais e para os próprios 

processos sociais como mediações pedagógicas na constituição de saberes e práticas, uma vez 

que a realidade descrita por Paulo Freire é atual no meio de tantos problemas sociais e 

exclusões, problemáticas que impedem uma digna inserção social. Portanto, a educação tem 

como princípio a ação cultural relacionada à consciência crítica, vista como uma educação 

apresentadora de problemas, tendo a Pedagogia crítica como uma práxis cultural, contribuindo 

para elevar a consciência das pessoas e favorecendo uma revolução pedagógica, em sua 

essência, significativa para todos (TORRES, 1998). Baseia-se no entendimento de que a 

opressão não oferece liberdade as pessoas, as limitando a ter seus comportamentos em 

diferentes circunstâncias, como socioeconômicas, políticas, caracterizando um estado de 

desigualdade. Essa opressão estende-se ao ensino, favorecendo a exclusão, sendo necessários 

o dinamismo na relação professor-aluno e a reflexão sobre a realidade (SHIM, 2008). 

A cultura é o aspecto importante de ser considerado na perspectiva da pedagogia 

de Paulo Freire, pois envolve o contexto de vida da pessoa e da comunidade. A cultura 

popular é a representação de uma concepção de mundo, absorvido de forma crítica e que 
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reflete as condições sociais e estratos (BROWN; BROWN, 1995), sendo esse o locus de 

partida e de alcance do método educativo freireano.  

As autoras Backes, Backes e Erdmann (2009) assinalam que os grandes indutores 

de mudanças sociais emergiram da consciência crítica e visão de mundo, de estratégias 

inovadoras, projetos ou organizações sociais implementadoras de novas metodologias de 

intervenção social, podendo o enfermeiro direcionar seu cuidado nessa perspectiva. 

Portanto, a ideologia de Freire preocupa-se com a inserção da pessoa na 

sociedade, bem como com a ideia de que seja levado a uma reflexão crítica de sua condição 

de vida. A Enfermagem busca favorecer maior qualidade de vida as pessoas, famílias e 

comunidades por meio da assistência de Enfermagem e ações educativas. A congruência das 

ideias de Paulo Freire com a Enfermagem alicerça estudos focalizados em promover espaços 

para debates. 

Numa discussão, com suporte nas operacionalizações dos círculos de cultura com 

a finalidade de promover saúde, foi obtida a afirmação de que estes são estabelecidos entre 

profissionais e clientes, sendo capazes de potencializar, mediante diálogos, a compreensão 

deles em relação à crítica de escolhas e decisões (BOEHS et al., 2007). Complementar à 

afirmação de Boehs et al. (2007), os autores Beserra, Araújo e Barroso (2006) reforçaram a 

percepção do círculo de cultura como estratégia para promover Educação em Saúde, ao 

permitir a identificação do contexto cultural do grupo pesquisado, e, a partir desta, o 

planejamento de métodos de intervenção e adequado à realidade deles.  

Segundo Brandão (2004), o círculo de cultura é formado pelo animador que 

coordena as discussões, organizando o grupo, de modo a proporcionar a abertura de espaço 

para a participação dos educandos durantes os diálogos. Há também as  palavras geradoras no 

método freireano, estas que demonstraram pistas da realidade na qual os jovens vivem e, por 

fim, as fichas de cultura, que têm como objetivo sugerir um debate baseado em figuras de 

situações da realidade do grupo, levando os educandos a pensar no seu mundo real e criticá-lo 

mediante o diálogo.  

O círculo de cultura favorece a harmonia e o envolvimento entre os participantes e 

o animador, ao mediar o diálogo com temas que são do seu convívio e interesse, sendo 

importante o aprendizado emergir do próprio grupo, pois os participantes se percebem no seu 

contexto e podem refletir sobre sua própria realidade (BESERRA; PINHEIRO; BARROSO, 

2008).  

Paulo Freire valoriza a contextualização do educando e a necessidade de conhecer 

sua realidade. Desse modo, o educador interage com os participantes na abordagem grupal 
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para juntos levá-los a refletir sobre sua condição de vida, bem como favorecer sua autonomia. 

O círculo de cultura leva, pois, à conscientização do grupo, proporcionando a busca de um 

estilo de vida mais saudável e a mudança de comportamento (FREIRE, 1982). 

O processo ensino-aprendizagem é baseado na participação, porém os professores 

não vão ensinar diretamente, mas vão aprender com os alunos. Então, eles perceberam sua 

autonomia, e o conhecimento será formulado (SHIM, 2008). 

A metodologia freirena é utilizada em diferentes circunstâncias, com vistas a 

transformar comunidades e pessoas. Um exemplo é um estudo desenvolvido nos Estados 

Unidos e na África do Sul, conscientizando estudantes sobre os métodos de prevenção da HIV 

(HANIFF, 2010). Também os métodos de ensino de Paulo Freire buscam tornar os alunos 

conscientes das relações de poder e dominação nos atos humanos (PAULY, 1995). 

Haja vista a teoria freireana, a educação é um instrumento libertador capaz de 

levar   à   tomada   de   consciência   por   meio   do   “empoderamento”   individual,   contudo, é 

necessária a reflexão sobre sua condição e elementos necessários para a crítica , pois a 

consciência propicia a inserção crítica da pessoa numa realidade desmistificada em um 

processo de transformação do modo de pensar (FREIRE, 1980; NEVES; CABRAL, 2008).  

No entendimento da promoção da saúde, Nutbeam (1998) afirma que o 

empowerment pode ser social, cultural, político ou processo psicológico mediante o qual 

pessoas e grupos sociais são capazes de expressar suas necessidades, apresentar as suas 

preocupações, elaborar estratégias para a participação na tomada de decisões e atingir a 

coesão social, cultural e ação política para satisfazer essas necessidades. Paulo Freire também 

discorre sobre a autonomia.  

É compreensível o fato de serem inesgotáveis as colaborações de Freire para a 

Pedagogia atual, pois a problematização favorece o pensamento crítico, sendo um caminho 

para  o  “empoderamento”,  sendo  um  meio  efetivo  o  diálogo. 
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5.2 Modelo de Atividade de Vida  
 
5.2.1 Descrição  

 

A formação do enfermeiro deve privilegiar mediações que favoreçam o exercício 

de Enfermagem com maior segurança, bem como se apropriar de habilidades e atitudes 

próprias do cuidado, embasadas em instrumentos inerentes à Enfermagem, como teorias e 

modelos de Enfermagem. 

A formulação de teorias é uma base de conhecimento exclusiva, e os meios para 

comunicá-la são os requisitos para uma profissão. A Enfermagem continua profundamente 

empenhada no desenvolvimento de sua base própria e exclusiva de conhecimento (GEORGE 

et al., 2000).  

As teorias são compostas de conceitos e de proposições que explicam o 

relacionamento entre estes conceitos. São baseadas em pressupostos declarados, apresentados 

como suposições. Os pressupostos teóricos, assim como uma declaração de valor ético, 

podem  ser  vistos  como  “verdade”,  pois  não  podem  ser  empiricamente  testados  (HICKMAN,  

2000).  

Segundo McEwen e Wills (2009), os pressupostos são afirmações expressas como 

verdades sem provas. São crenças sobre um fenômeno que devem ser aceitas como 

verdadeiras para sustentar a teoria, e, mesmo não testadas, podem ser argumentadas 

filosoficamente. 

Segundo Victor, Lopes e Ximenes (2005), no meio acadêmico, é crescente o 

número de estudos reflexivos sobre a aplicabilidade dos modelos e teorias de Enfermagem. 

Esse fato viabiliza a elaboração de novas formas de interpretar a Enfermagem e o cuidar. Este 

necessita de estratégias que permitam promover a qualidade de vida das pessoas e 

comunidade de forma ampla. O cuidado é o instrumento de trabalho da Enfermagem. Cuidar, 

mais do que um ato, é uma atitude de preocupação, responsabilidade e envolvimento afetivo 

com o outro (BOFF, 2008). 

O modelo de Enfermagem, proposto por N.Roper, Logan e Tierney (RLT), foi 

elaborado com finalidade educacional, depois de estudos na literatura sobre o atendimento dos 

pacientes nos hospitais e em outras situações. Esse modelo foi formulado indutivamente com 

suporte em vivências nas áreas clínicas e a compreensão da existência de atividades essenciais 

comuns da vida diária (MCEWEN; WILLS, 2009). 
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Em relação à cronologia do modelo, há resumidamente a seguinte trajetória: 

meados da década de 1970, as autoras reúnem-se após realização de trabalhos individuais, 

consolidando o Modelo em 1976. Em 1980, publicam obra The Elements of Nursing. Em 

1981, a publicação da obra Learning to Use the Process of Nursing. Em 1983, contudo, foi 

publicado Using a Model for Nursing, sendo a terceira edição do Modelo. 

Este Modelo, podendo ser nomeado como Modelo de Atividades de Vida (MAV), 

cobre 12 atividades de vida, a saber: 1) Manter um ambiente seguro; 2) Comunicar; 3) 

Respirar; 4) Comer e beber; 5) Eliminar; 6) Cuidar da higiene pessoal e vestir-se; 7) Controlar 

a temperatura do corpo; 8) Mobilizar-se; 9) Trabalhar e distrair-se; 10) Exprimir sexualidade; 

11) Dormir; e 12)Morrer. Outros componentes desse modelo são os fatores que influenciam 

as atividades de vida, descritos em cinco grupos principais: físicos, psicológicos, 

socioculturais, ambientais e político-econômicos. Além disso, o modelo privilegia outros 

elementos interligados, como: as etapas da vida, o grau de dependência/independência e, por 

fim, a duração da vida nas fases de desenvolvimento pré-natal, primeira infância, infância, 

adolescência, idade adulta e terceira idade (ROPER; LOGAN; TIERNEY, 2001).  

Essas atividades de vida devem favorecer uma Enfermagem individualizada, 

mediando o exame, planejamento, implementação e avaliação, com vistas a cobrir o processo 

de Enfermagem. 

Segundo Tanure e Gonçalves (2009), tem-se utilizado o processo de Enfermagem 

como um método para sistematização a assistência de Enfermagem (SAE) nos diversos níveis 

de atenção à saúde, a saber: histórico ou investigação, diagnóstico, planejamento, 

implementação e avaliação. 

No complexo processo da vida, o homem realiza uma série de atividades 

importantes para a manutenção da saúde e do bem-estar. Estas mesmas atividades estão 

estreitamente relacionadas, comuns no dia a dia de todos, porquanto integram o viver. Um 

problema em uma das atividades de vida pode provocar alterações em uma ou mais das outras 

atividades, fato demonstrativo de intimidade entre as atividades de vida. Para o 

desenvolvimento das atividades de vida, nas diversas fases do viver, a pessoa apresenta um 

continuum que varia da total dependência para a independência completa, podendo acontecer 

intercorrências que necessitam de intervenção. 

Mesmo, porém, que duas pessoas se encontrem vivenciando a mesma etapa de 

vida poderão apresentar diferenças em desempenhar algumas atividades, ou seja, as 

particularidades de cada pessoa/família, e que demandam a individualização do cuidado. 
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Trata-se da afirmação de que uma atividade de vida dependente, ou seja, com 

alguma alteração, pode alterar outra, pois as atividades de vida são interligadas. Importante é 

enfatizar que este modelo tem como foco as ações de Enfermagem de forma individualizada. 

No quadro 2, há a descrição das atividades de vida do Modelo de Enfermagem, 

segundo conceito, fatores influenciadores físico e psicológico e, no quadro 3,  a descrição das 

atividades de vida do Modelo de Enfermagem, segundo fatores influenciadores sociocultural, 

ambientais e político- econômicos. A elaboração do quadro baseou-se no Modelo de 

Enfermagem Roper, Logan e Tierney (1995), sintetizado pela autora deste estudo, uma vez 

que se trata de um modelo abrangente, extenso no conteúdo que cobre cada atividade de vida. 
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uadro 2: D
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odelo de Enferm
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, segundo conceito, fatores influenciadores físico e psicológico. 

Fonte: R
oper, Logan e Tierney (1995).  

Síntese: Elaboração Própria 
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oper, Logan e Tierney (1995).  

Síntese: Elaboração Própria 
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Na exposição dos quadros, pode-se inferir que a atividade manter o ambiente 

seguro retrata ações que identificam e intervêm em alguma condição que lese a pessoa, 

considerando sua condição biológica, a apreensão de conhecimento para condutas saudáveis; 

considera-se também a inter-relação desse indivíduo com a sociedade, bem como com o 

ambiente e o cenário político no qual está inserido.  

Comunicar. Observa-se como uma ação inerente ao ser humano. Dentro desse 

modelo, está a condição anatomofisiologica dos órgãos e sistemas para comunicação, aspectos 

psicológicos; revela aspectos culturais para estabelecimento de comunicação, como também 

os acessos ao meio de comunicação e ambientes favoráveis para que esse processo ocorra de 

forma eficaz.  

Respirar é uma ação vital que deve considerar as condições biológicaa e psíquicas 

do individuo, inserindo-se nesse fator a dependência do tabaco. Há nessa atividade a 

exposição de contaminantes pelo ar e a atitude diante dessa exposição ambiental. 

Comer e beber segue como uma atividade necessária para o desempenho de 

outras, devendo-se considerar o aspecto cultural, condições político-econômicas de acesso a 

alimentos seguros e em quantidade e qualidade coerente com a necessidade metabólica de 

cada um. Contempla também o consumo de quais alimentos e vulnerabilidades para aquisição 

de alguma patologia.  

Eliminação é relativa aos dejetos humanos vesicais e intestinais, sendo 

considerado condições físicas do sistema urinário e digestório, aspectos psicológicos na 

eliminação, aspectos econômicos e condições sanitárias. 

Higiene pessoal e vestir-se descrevem aspectos culturais, estrutura física de 

instalações, desenvolvimento biológico, fator psicológico em executar essa atividade de vida e 

o conhecimento sobre higiene pessoal. 

Controle da temperatura corporal contempla manter o corpo na temperatura que 

proporcione conforto térmico e também numa temperatura normal de funcionamento dos 

processos metabólicos. Esses são influenciados por aspectos fisiológicos e patológicos, bem 

como condições ambientais e financeiras.  

Mobilizar-se refere-se ao movimento do sistema locomotor, permitindo o 

deslocamento. Para executar essa atividade, envolve a capacidade normal funcional do 

sistema musculoesquelético, aspectos culturais, como também estrutura física de acesso. 

Trabalho e lazer estão relacionados com ações que consideram os aspectos de 

interações sociais, culturais e econômicos. Nessa atividade, articula-se com a ocupação 

profissional e os riscos inerentes de cada profissão, também sobre o conhecimento aos direitos 
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trabalhistas. Aborda sobre o desemprego e os vínculos informais. No lazer, identifica ações de 

interação e relaxamento. Tanto no trabalho como no lazer enseja a verificação da condição 

biológica para executá-lo.   

Exprimir sexualidade significa o desenvolvimento físico, os aspectos psicológicos 

e culturais e os fatores econômicos no desenvolvimento dessa atividade. Relacionam-se 

também aspectos políticos na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e 

planejamento familiar. 

Dormir. Consideram-se o repouso, sonhos, condições adequadas para execução da 

mesma. E, por fim, morrer. Esta ocorrendo, todas as demais cessarão, contudo, refere-se 

também à crença acerca da morte, reação diante da morte de um ente, como mudança de 

rotina e medidas de enfrentamento. 

 

5.2.2 Análise crítica da relação pressupostos e diagrama do Modelo de Atividade de 
Vida 
 

Após a descrição do modelo, a opção foi analisar criticamente a relação entre os 

pressupostos e o diagrama do Modelo de Atividade de Vida com base nos elementos teóricos 

necessários para uma teoria e modelo. Essa elaboração retrata de maneira mais minuciosa a 

caracterização deste modelo. 

Foram empregadas para a análise crítica as recomendações de Chinn e Krammer 

(1995). Essas autoras descrevem dois guias para analisar a teoria, caracterizando-se como 

duas etapas. O primeiro guia é a descrição, conceitos, finalidade, definições, pressupostos, 

relações, estrutura. Posteriormente, conhecendo a teoria, procede-se ao guia de análise, 

dividido nos seguintes elementos: simplicidade, acessibilidade, importância, clareza e 

aspectos gerais. 

A descrição dos pressupostos do Modelo de Enfermagem RLT (1995) foi 

expressa conforme Chinn e Krammer (1995) e, em seguida, a reflexão crítica da teoria 

enfatizando a clareza do diagrama em relação aos pressupostos. 

A ênfase de refletir criticamente sobre a relação entre os pressupostos do modelo e 

seu diagrama decorre da afirmação das autoras diante dos seus pressupostos, pois ditam que 

estão apresentados no diagrama do referido modelo (ROPER; LOGAN; TIERNEY, 1995), 

uma vez que os pressupostos são norteadores do modelo. 



57 
 

Os itens de questionamento utilizados, propostos pelo guia de descrição (CHINN; 

KRAMMER, 1995), foram: Quais são os pressupostos que se referem ao cliente, 

enfermagem, saúde e ambiente? Os pressupostos podem ser apresentados hierarquicamente? 

Em relação à etapa de análise da clareza, foram utilizados os seguintes 

questionamentos (CHINN; KRAMMER, 1995): os pressupostos básicos são coerentes entre si 

no diagrama? O diagrama é utilizado de forma significativa? Pode ser uma estrutura global 

diagramada? 

O estudo da relação dos pressupostos e do diagrama do MAV, com base em 

Chinn e Krammer (1995), possibilita uma analise crítica desses itens, contribuindo para 

ampliar a discussão acerca dos modelos de Enfermagem. 

Os pressupostos do MAV são 13 os quais são apresentados em um quadro na 

íntegra, para que o leitor tenha a apreensão do seu contexto global. E o diagrama também será 

exibido na sua forma original, subsidiado pela afirmação de que o diagrama é uma associação 

entre elementos, mediante relações em um ambiente visual (FARIAS, 2008). 
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Quadro 4: Pressupostos do Modelo de Atividade de Vida. 

 
Pressupostos Roper, Logan, Tierney  

 A vida pode ser descrita como um conjunto de atividades de vida. 
 A forma como as atividades de vida são efetuadas por cada pessoa contribui 

para a individualidade da vida. 

 O individuo é avaliado em todos os estádios das etapas de vida. 

 Em todas as etapas de vida ate a idade adulta o individuo tende a torna-se cada 

vez mais independente nas atividades de vida. 

 Embora se valorize a independência nas atividades de vida, a dependência não 

deve diminuir a dignidade de vida. 

 O conhecimento individual, atitudes e comportamentos relacionados com as 

atividades de vida são influenciados por uma variedade de fatores que podem ser 

categorizados amplamente como físicos, psicológicos, socioculturais, ambientais e 

políticos-economicos. 

 A forma segundo o qual o individuo realiza as atividades de vida pode flutuar 

dentro de uma faixa de normal para aquela pessoa. 

 Quando um individuo está doente, podem existir problemas (reais ou 

potenciais com as atividades de vida. 

 Durante as etapas de vida, a maioria dos indivíduos sofre um numero 

significativo de acontecimentos de vida que podem afetar a forma como eles 

desempenham as suas atividades de vida e pode levar a problemas reais ou potenciais. 

 O conceito de problema potencial incorpora a promoção e manutenção da 

saúde e a prevenção da doença; identifica o papel da enfermeira como professor de saúde, 

mesmo numa situação de doença. 

 Dentro de um contexto de assistência à saúde, a enfermeira trabalha em 

colaboração com o doente/cliente, que excepto em circunstâncias especiais, é uma pessoa 

autônoma capaz de tomar decisões. 

 As enfermeiras são parte de uma equipe multiprofissional de saúde que 

trabalha em associação para o beneficio de um cliente/doente e pela saúde da comunidade. 

 A função específica da enfermagem é ajudar o individuo a evitar, aliviar, 

resolver ou ainda agüentar os problemas reais ou potenciais relacionados com as 

atividades de vida. 

 

 

Fonte: Roper, Logan e Tierney (1995, p.43). 
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Diagrama 1: Modelo de enfermagem: Roper, Logan e Tierney. 
 

 
 
 

Fonte: Roper, Logan e Tierney (1995). 
 
 
 
 

5.2.2.1 Quais são os pressupostos que se referem ao cliente, Enfermagem, saúde e 
ambiente? 
 

Segundo Roper, Logan e Tierney (1995), esses metaparadigmas da Enfermagem 

não estão claramente deliberados no seu modelo. 

Com apoio nos pressupostos, no entanto, é possível verificar que o cliente se 

refere ao ser humano, individual, de acordo com sua etapa de vida, caracterizando, em síntese, 
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o ser cliente individualizado, na totalidade do ser homem. Por outro lado, quando se refere à 

Enfermagem, observa-se esse cliente como comunidade, de forma muito discreta. Nota-se 

certa incongruência dos pressupostos em relação a esse metaparadigma, necessitando de 

elementos que sustentem que esse ser individualizado pode ser assistido na comunidade e em 

abordagens grupais, afirmando a inferência de uma revisão nos pressupostos para 

proporcionar mais sustentabilidade ao aspecto comunidade como cliente.  

A Enfermagem é vista como parte de uma equipe multiprofissional de saúde que 

trabalha em associação para o beneficio de um cliente/doente e pela saúde da comunidade, 

tanto no aspecto assistencial, ajudando o individuo a evitar, aliviar, resolver ou ainda 

enfrentar os problemas reais ou potenciais relacionados com as atividades de vida; como no 

aspecto de educador de saúde, com vistas à promoção e manutenção da saúde e à prevenção 

da doença; como também agente promotor de saúde numa situação de doença. 

Observa-se que são enumeradas atribuições aos enfermeiros, tanto no aspecto de 

assistência ao paciente como de Promoção da Saúde, fato que precisa ser mais bem articulado 

com o modelo utilizado na comunidade.   No   pressuposto   ‘Dentro de um contexto de 

assistência à saúde, a enfermeira trabalha em colaboração com o doente/cliente, que excepto 

em circunstâncias especiais, é uma pessoa autônoma  capaz  de   tomar  decisões’, a idéia final 

dessa sentença reporta-se ao “empoderamento”,  uma  das  metas  da  Promoção da Saúde. 

De forma geral, os pressupostos trazidos pelas autoras não demonstram elementos 

articulados para o trabalho em comunidade, mas permitem essa articulação por meio da 

Promoção da Saúde, bem como pelas ações de Educação em Saúde, pois destacam o papel do 

enfermeiro/educador de saúde. 

O conceito de saúde está muito atrelado às atividades de vida. Estas podem 

receber influencia de fatores físicos, psicológicos, socioculturais, ambientais e 

políticoeconômicos que podem levar aos problemas reais, relacionando, assim, à doença. 

Além disso, a saúde também é apresentada como articulada ao conceito de problema 

potencial, caracterizando-se como vulnerabilidade ao estado de doença. Existe, porém, uma 

forte limitação do modelo ao relacionar a visão de saúde como oposição a doença. Por outro 

lado, embora o modelo discorra sobre a promoção e manutenção da saúde, existe um foco na 

prevenção da doença. 

A Promoção da Saúde é o processo de capacitar as pessoas para aumentar o 

controle sobre sua saúde, com vistas a alcançar um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social de um indivíduo  ou grupo (BRASIL, 2001). É um conceito que pode ser 

articulado com o modelo de atividade de vida, pois as atividades recebem diferentes 
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influencias que podem alterar esse bem-estar, estabelecendo um grau de dependência passível 

da intervenção de Enfermagem. Assim, os eixos da Promoção da Saúde relacionados com o 

modelo permitem perceber essa correlação. O eixo desenvolvimento das habilidades pessoais 

tem como princípio aumentar as opções disponíveis  para as pessoas exercerem mais o 

controle sobre a própria saúde e seus ambientes. Já o modelo favorece que o individuo seja 

mais independente para os cuidados. O fortalecimento das ações comunitárias é conceituado 

como ação efetiva da comunidade para controle de sua saúde; no modelo, tornando-se um 

item que pode ser revisto para preencher a lacuna da participação da comunidade, como 

também o eixo para o estabelecimento de ambientes favoráveis auxiliaria nessa lacuna. Cabe, 

por conseguinte, uma ampliação dos pressupostos do modelo. 

No que se refere a ambiente, não é possível identificar de forma clara, contudo 

tem-se a apreensão de ser o contexto a assistência à saúde, como também as práticas de 

Promoção da Saúde com vistas à prevenção da doença. 

A discussão sobre os metaparadigmas, acerca dos aspectos conceituais de teoria e 

modelos de Enfermagem, expõe elementos sobre o processo do cuidado, favorecendo 

implementações de Enfermagem mais coerentes e adequadas à promoção de qualidades 

humanas (ROLIM; PAGLIUCA; CARDOSO, 2005).  

 
5.2.2.2 Os pressupostos podem ser apresentados hierarquicamente? 

 

Os pressupostos já são descritos de forma hierárquica, obedecendo a uma forma 

de apresentação do modelo, que contempla a abordagem sobre cliente, saúde, ambiente e 

Enfermagem. 

Inicialmente, os pressupostos conceituam vida, seguindo para a descrição das 

atividades de vida, evidenciando a individualidade do ser na execução individual destas. Essas 

atividades de vida diferem de acordo com as etapas de vida. Posteriormente, os pressupostos 

articulam essas atividades de vida com o grau de dependência e independência, como também 

com os fatores influenciadores, a saber, fatores físicos, psicológicos, socioculturais, 

ambientais e político-econômicos. Novamente, o modelo deixa evidente o cliente como um 

ser individual. 

A apresentação do metaparadigma saúde, numa abordagem de problema real e 

potencial, focalizando a doença. Em relação a ambiente, como já descrito, refere-se à 

assistência à saúde e, por fim, caracteriza a Enfermagem em suas atribuições. 
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Nessa discussão, é fácil notar a complexidade em agregar simultaneamente os 

pressupostos saúde, paciente, sociedade, sistema de saúde / estrutura com a atuação do 

enfermeiros e equipe de saúde (DOSSEY, 2008), retratando a importância da clareza desses 

itens para permitir a execução do modelo. 

 

5.2.2.3 Os pressupostos básicos são coerentes entre si no diagrama?  
 

Uma teoria pode ser apresentada como modelo que permite um diagrama ou um 

mapa do seu conteúdo (HICKMAN, 2000).  Correlacionar o diagrama com os pressupostos 

facilita a discussão crítica se a representação gráfica é coerente com os elementos do modelo 

em estudo. 

O diagrama do MAV cobre em parte os pressupostos descritos. Retrata claramente 

quais são as atividades de vida e no que elas favorecem a individualidade da vida. Lista os 

fatores que as influenciam, contudo deixa clara a relação da etapa da vida com o grau de 

dependência e independência.  

Embora o modelo seja focalizado no ser individual, envolve aspectos de 

comunidade como é o caso dos fatores influenciadores das atividades de vida políticos-

economicos e socioculturais. O modelo contém elementos que permitem uma atenção a 

abordagens comunitárias e grupais. 

No diagrama, não há referência aos problemas reais e potenciais, tão poucosobre 

seus conceitos. Não infere o papel da enfermeira como descrito nos pressupostos. 

Existem elementos evidentes no diagrama e ausentes dos pressupostos, como os 

conceitos de exame, planejamento, implementação e avaliação. Estes são etapas do processo 

de Enfermagem.  

Segundo Garcia e Nóbrega (2009), o processo de Enfermagem evoluiu para o 

reconhecimento e representa o principal modelo metodológico para o desempenho sistemático 

da prática profissional. É, então, reforçada a limitação do MAV em não descrever essa ação 

sistemática, pois em nenhum momento foram mencionados nos pressupostos e somente na 

leitura do texto é possível compreender esses termos. 

É compreensível, após a leitura, o fato de que a assistência à saúde pelo 

enfermeiro é uma ação efetuada por meio do processo de Enfermagem, mas os pressupostos 

não caracterizam assim, sendo um ponto restrito na forma de trabalho nessa enumeração. 
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5.2.2.4  O diagrama é utilizado de forma significativa? 
 

O diagrama não retrata o MAV de forma adequada. É necessária uma leitura 

prévia e atenta sobre o modelo para assim compreendê-lo. Observa-se que a linha pontilhada 

com setas nas extremidades tem por objetivo retratar a variação do grau de dependência de 

acordo com a atividade de vida. Esta dependência, contudo, é influenciada por fatores de risco 

e podem ser alteradas de acordo com o ciclo da vida. Isto não é possível ser percebido 

somente pela visualização do diagrama; como também o papel da Enfermagem está nos 

pressupostos de forma enfática relacionada ao individual, contudo dá margem para a 

comunidade. Já o diagrama focaliza unicamente no ser individual. Estas são limitações do 

diagrama.   

 

5.2.2.5 Pode ser uma estrutura global diagramada? 
  

De acordo com o exposto, acredita-se que sim, mas é necessário adequar 

pressupostos aos elementos do diagrama para uma melhor apresentação. 

O diagrama pode ser nomeado como global para o MAV, pois em seus 

pressupostos se notam de forma enfática a visualização do ser cliente individual e a atenção 

de enfermagem à individualidade do ser. O modelo, entretanto, é muito restrito em sua 

apresentação, necessitando de reconstruções que dêem subsidio a uma prática coletiva na 

utilização de uma abordagem grupal, pois outros elementos lhe dão suporte, como, por 

exemplo, os fatores influenciadores. 

Ampliar a discussão sobre os modelos de Enfermagem é um compromisso 

acadêmico, pois as ações práticas necessitam estar pautadas no conhecimento científico para 

uma práxis mais comprometida com a qualidade do cuidar. 

Por meio da análise da relação pressupostos e diagrama do modelo de atividades 

de vida, com base nas recomendações de Chinn e Krammer, foi possível enumerar elementos 

limitantes dos pressupostos do MAV, bem como refletir sobre formas de implementação de 

novos estudos de enfermagem com base neste modelo.  

Este modelo é voltado para o ser individual. Observa-se que ele foi utilizado em 

diferentes vezes no cenário hospitalar, direcionando-se para mediar suporte a assistência à 

saúde. Como no estudo de Bellman (1996), o modelo permitiu investigar como os 

enfermeiros anestesistas poderiam refletir sobre as necessidades dos pacientes no fator 
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influenciador psicológico dentro do grau de independência/ dependência para melhorar a 

qualidade da assistência no centro cirúrgico. 

O modelo também foi utilizado numa pesquisa qualitativa com os enfermeiros, 

explorando suas percepções sobre a sua utilidade e adequação para o planejamento da 

assistência de Enfermagem para pacientes com doenças mentais (MURPHY et al., 2000). 

Em outro, as atividades de vida do modelo de Enfermagem foram exploradas na 

avaliação clínica de pacientes com dor crônica, a fim de alcançar um cuidado de Enfermagem 

mais contextualizado ao seu cliente (RICHARDSON; POOLE, 2001). Foi empregado, 

também, o modelo de Enfermagem de forma experimental com 60 pessoas com diagnóstico 

de doença pulmonar obstrutiva crônica, tomados aleatoriamente em grupos-controle e 

experimental, utilizando o conceito de assistência de enfermagem integral e individualizada 

(KARA, 2007).  

Sua aplicação também se direcionou a recém-nascidos para um cuidado mais 

específico (HEALY; TIMMIN, 2003; O'CONNOR; TIMMINS, 2002). Estudos de caso com a 

essa mesma clientela também foram subsidiados pelo modelo de Enfermagem (MOONEY; 

O'BRIEN, 2006). 

Já no âmbito da saúde comunitária, foi observado seu emprego para investigar 

hábitos diários de pacientes com hanseníase (LUNA, 2009), prostitutas (AQUINO, 2007), 

adolescentes grávidas (SARAIVA, 2003), pacientes com lesão medular (CAVALCANTE, 

2007).  

Embora o modelo seja aplicado numa abordagem individual, ele possui elementos 

aplicáveis a uma abordagem grupal no metaparadigma cliente; permitir-se-á a ampliação dos 

conceitos ambiente, Enfermagem e saúde e sua articulação com os elementos da Promoção da 

Saúde subsidiada em elementos dos seus pressupostos. 

A proposta desta pesquisa, contudo, é que seja aplicado esse modelo numa 

abordagem grupal com vistas a promover Educação em saúde com adolescentes, utilizando 

itens que privilegiam esse modelo. 

Os pressupostos do estudo que subsidiam a proposta de utilizar o modelo numa 

abordagem grupal com vistas a promover Educação em Saúde com adolescentes, com origem 

no Modelo de Enfermagem são:  

  a adolescência é uma etapa de vida com particularidades específicas;  

  os adolescentes possuem atividades de vidas semelhantes que podem os 

colocar em vulnerabilidade;  
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  as atividades de vidas dos adolescentes são percebidas como dependentes e 

necessitam de intervenção;  

 ações educativas exigem contextualização biológica, psicológica, 

socioculturais, ambientais e político-economico do grupo e/ou indivíduo;  

 a pedagogia dialógica é um meio que proporciona a reflexão desde o seu 

contexto biológico, psicológico, sociocultural, ambiental e político-econômico 

do grupo e/ou indivíduo para formação de sujeitos “empoderados”; e 

 por meio da ação comunitária, é possível a capacitação de habilidades pessoais 

para o “empoderamento”, logo, associa-se com o modelo em proporcionar uma 

atenção individualizada. 
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6 METODOLOGIA 

“Ninguém  nasce  feito,  é  experimentando-nos 

no  mundo  que  nós  nos  fazemos.” 

(Paulo Freire) 

  
6. 1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa que utilizou a pesquisa-ação. 

Essa abordagem surge no contexto da história pessoal, relações atuais e planos futuros, à 

medida que o individuo vive o cotidiano em interação dinâmica com o ambiente 

(LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). Complementar a esse conceito, Polit, Beck e Hungler 

(2004) caracterizam essa abordagem como padrões de associação que permitem esclarecer a 

dimensão dos fenômenos de interesse. 

Na perspectiva educacional, a pesquisa-ação é principalmente uma estratégia que 

permite ao pesquisador investigar para aprimorar o ensino e, em decorrência, o aprendizado 

de seus alunos, como também ela permite que exista uma prática reflexiva (TRIPP, 2005).  

 Segundo Franco (2005), a pesquisa- ação possui itens que se referem à ação 

conjunta entre pesquisador-pesquisados; com o favorecimento à organização de condições de 

autoformação e emancipação aos sujeitos da ação, a criação de compromissos com a 

formação e o desenvolvimento de procedimentos crítico-reflexivos sobre a realidade; como 

também o desenvolvimento de uma dinâmica coletiva, que permite o estabelecimento de 

referências contínuas e evolutivas com o coletivo, no sentido de apreensão dos significados 

elaborados e ressignificações coletivas das compreensões do grupo.  

Essas características é que contemplam aspectos metodológicos para a execução 

do projeto, pois as ações educativas por meio dialógico têm por objetivo a reflexão crítica de 

sua condição de vida, favorecendo ao indivíduo e ao grupo, considerando, desde sua visão de 

mundo, formar sua crítica sobre seu meio. 

Outro aspecto que deixou cabível o uso da pesquisa-ação é que, segundo Timmins 

e  O’Sheab   (2004), as teorias e conceitos-modelo de Enfermagem surgem para ser úteis na 

prática, podendo o enfermeiro utilizar-se desses recursos para aprimorar suas ações, refletindo 

a importância do envolvimento entre pesquisador e pesquisado. A teoria, então, dirige os 

métodos usados para conduzir a pesquisa (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). 
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Consoante Whitehead (2009), a ligação da teoria à prática é tão importante para a 

Promoção da Saúde como é para qualquer outro empreendimento de Enfermagem, pois 

envolve a articulação do ensino e prática entre diferentes situações. 

Segundo Hickmam (2000), pesquisa, teoria e prática têm relação uma sobre a 

outra de forma cíclica. O processo de pesquisa pode validar a teoria, provocar a sua 

modificação ou invalidá-la. Nessa perspectiva, a pesquisa pode ser quantitativa e/ou 

qualitativa. Esta é nomeada por visão percebida, uma vez que se baseia em pensamentos, 

sentimentos e crenças dos sujeitos da pesquisa. 

 

Figura 1: Natureza cíclica da teoria, pesquisa e prática 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Hickmam, 2000, p. 13. 

 

Os aspectos teóricos subsidiam a prática. Nas ações de Enfermagem, para 

executar um cuidado, este deve ser baseado em aspectos estruturalmente conhecidos. Quando 

se associam a ações educativas, tornam-se necessários aspectos pedagógicos que favoreçam a 

reflexão. 

Segundo Freire (2006), não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino, pois 

esses se encontram no corpo do outros. Na visão desse autor, quando se pesquisa, se constata 

e, constatando, se intervém, sendo possível educar o indivíduo e a si próprio. 

Julga-se que a pesquisa-ação neste estudo tornou concreta a aplicação do Modelo 

de Enfermagem como ação educativa, com vistas a proporcionar uma resposta prática. 

  
6.2 Local do estudo  

O Município de Fortaleza, formado por seis secretarias executivas regionais, 

possui secretarias municipais de educação e de saúde, que propõem a implantação do Projeto 

Prática Pesquisa 

Teoria 
Conceitos 
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Saúde na Escola – PSE, como uma das estratégias de enfrentamento das dificuldades que são 

apresentadas à sua cidade, mais particularmente, no contexto da Educação e da Saúde. 

Atualmente há 23 escolas na Secretaria Executiva Regional 1 nesse projeto. Para 

o estudo, foi selecionada uma escola, EEFM Francisco Domingos da Silva, pois se trata de 

estabelecimento cadastrado no Programa Saúde Escola que possui uma abordagem de 

participação da comunidade escolar e as Equipes de Saúde da Família, tendo como outro 

ponto importante a proximidade do posto de saúde em relação a escola.  

Conforme consta no Art. 3ª do Decreto No. 6.286, o PSE constitui estratégia para 

a integração e a articulação contínua entre Educação e Saúde, caracterizada pela relação entre 

comunidade escolar e equipes de Saúde da Família (BRASIL, 2007). 

Essa escola encontra-se na divisão territorial de Fortaleza na Secretaria Executiva 

Regional I (SER I). Abrange 15 bairros: Vila Velha, Jardim Guanabara, Jardim Iracema, 

Barra do Ceará, Floresta, Álvaro Weyne, Cristo Redentor, Ellery, São Gerardo, Monte 

Castelo, Carlito Pamplona, Pirambu, Farias Brito, Jacarecanga e Moura Brasil. Nesta região, 

moram cerca de 360 mil habitantes. Localizada no extremo Oeste da cidade, foi nesta área que 

nasceu a Capital, Fortaleza. 
 

Figura 2: SER I 

 

 
Fonte:http://www.fortaleza.ce.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=49 

 

Os alunos desta escola apresentam um perfil sócioeconômico predominantemente 

de baixa renda, inseridos em famílias com limitado nível de escolaridade e residentes em 

áreas com modestas condições de habitabilidade, bem como vulneráveis a diferentes fatores. 
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Situada no bairro Pirambu, possui problemas, como saneamento básico inadequado, alto 

índice de criminalidade, bem como os alunos são muito carentes. Em uma pesquisa, no Rio de 

Janeiro e no Recife, com jovens em vulnerabilidades como condição de pobreza e exclusão 

social, famílias desarticuladas, sem um dos pais, por causa de trabalho ou pelo abandono do 

lar ou impossibilidade de supervisão apropriada da educação e cuidado dos filhos, foram 

fatores que levaram os jovens pesquisados à delinquência (FEIJÓ; ASSIS, 2004). 

A escola desempenha papel fundamental na formação e atuação das pessoas em 

todos os contextos de vida social, sendo mediada pela execução dos processos de ensino-

aprendizagem (BRASIL, 2009).  Sabe-se, a escola é um local privilegiado para ações de 

promoção à saúde, porque permite alcançar os estudantes individual e coletivamente e conta 

com o apoio de professores e acesso aos pais e familiares (MALTA, 2010a), e esse fato 

realmente aconteceu no local do estudo. 

 

 

6.3 Sujeitos do estudo  
 

Na área de estudo, há aproximadamente 450 adolescentes, sendo considerado 

adolescente, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 2007), a pessoa 

entre 12 e 18 anos de idade.  

Os jovens que participaram dos estudos encontravam-se na modalidade de ensino 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). Esta modalidade perpassa todos os níveis da Educação 

Básica do País e é destinada a jovens e adultos que não deram continuidade aos seus estudos e 

para aqueles que não tiveram o acesso ao estudo na idade apropriada (BRASIL, 1996). 

A escolha desses jovens se deu por estudarem a noite e não serem beneficiados 

com as ações de Promoção da Saúde pelo PSF. Embora o número de alunos no EJA 

preponderante seja de adultos, nessa escola há aproximadamente 70 adolescentes entre 15 e 

18 anos nessa modalidade, contudo no período de coleta das entrevistas houve o convite aos 

presentes totalizando 28, porém somente 25 aceitaram fazer a entrevista, sendo 12 meninas e 

13 meninos.  

O número de participantes das oficinas foi de 12, considerou-se participantes da 

ação educativa os que pelo menos tivessem participado de seis encontros.  

Segundo Minayo (2010), amostragem em pesquisa qualitativa merece 

comentários especiais, uma vez que o pesquisador se deve preocupar menos com a 

generalização e mais com o aprofundamento, a abrangência e a diversidade na compreensão 



70 
 

do fenômeno investigado. O critério, pois, não é numérico, sendo a decisão aspecto julgado 

pelo pesquisador como ideal, capaz de refletir a totalidade das múltiplas dimensões do objeto 

de estudo.  

                

 

6.4 Período de coleta de dados 
 

Houve dois períodos - o mês de abril, no qual ocorreram as entrevista e, logo após 

a conclusão as oficinas educativas, que ocorreram na segunda quinzena de abril até junho de 

2011. 

 

6.5 Instrumentos e procedimentos 
 

Os instrumentos e procedimentos utilizados foram: observação, observação 

participante, diário de campo, filmagem, roteiro de entrevista e estratégia educativa. 

A observação permite descrições objetivas de eventos e conversas; informações 

como o tempo, o lugar, a atividade e o diálogo são registradas (POLIT; BECK; HUNGLER, 

2004).  

A observação participante é uma das técnicas bastante utilizada nas pesquisas 

qualitativas e consiste na inserção do pesquisador no interior do grupo observado, como um 

elemento participante, interagindo com os sujeitos, buscando partilhar o seu cotidiano para 

sentir o que significa estar naquela situação, favorecendo a oportunidade de unir o objeto ao 

seu contexto (QUEIROZ et al., 2007; BRANDÃO, 1981). 

Segundo Grey et al. (2001), o método observacional deve ser utilizado para 

proporcionar a cientificidade da técnica e ser coerente com os objetivos do estudo. Todas as 

observações devem ser verificadas e relacionadas com os conceitos. Para este estudo, foi 

consideradas a integração e a participação dos jovens no grupo. A fim de que essa observação 

fosse avaliada com maior riqueza em detalhes, foi empregada a filmagem. 

O vídeo é abordado como instrumento de coleta e de geração de dados, sendo um 

dos métodos que vêm sendo empregados principalmente nas pesquisas qualitativas, pois 

constitui uma escolha metodológica, que oferece boa coleta no sentido de apreender o 

fenômeno complexo em que os discursos e as imagens são suas partes inerentes ao objeto 

investigado (PINHEIRO; KAKEHASHI; ÂNGELO, 2005).  
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Para essa filmagem, houve a participação de um aluno da graduação, previamente 

treinado para utilizar a filmadora. Vale ressaltar que se utilizou a captação de voz, pois evita 

perdas de informações, minimiza distorções, permitindo fazer anotações diversas (DUARTE, 

2005). 

 Foi também empregado o diário de campo o qual favoreceu anotações detalhadas 

do conteúdo das observações no campo de pesquisa, envolvendo a descrição do ambiente e as 

reflexões da pesquisadora, incluindo observações pessoais, especulações, sentimentos, 

impressões e descobertas durante a fase de coleta de dados (LUDKE; ANDRÉ, 1986).  

Para estruturação da atividade educativa, segundo Brasil (2005), foi estruturado 

um diagnóstico e planejamento das atividades de promoção e atenção à saúde de adolescentes 

e jovens, por meio de um roteiro de entrevista (APÊNDICE A) elaborado com 

questionamentos já recomendados pelo Ministério da Saúde, contudo obedecendo à divisão 

das 12 atividades de vida. 

Cada oficina foi elaborada após as entrevistas. Possui definidos um título, os 

problemas a serem focalizados para saúde do adolescente, a justificativa de sua aplicação, 

objetivo geral, específico, atores sociais envolvidos, recursos, cronograma, responsabilidades 

e, por fim,  a avaliação de cada oficina (APÊNDICE B).  

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2009) afirma que a elaboração é passo 

fundamental e estratégico para sistematizar um bom projeto para Promoção da Saúde escolar. 

Embora o modelo focalize 12 atividades, verificou-se após as entrevistas, que seria melhor 

agrupar os itens do modelo congruente, diminuindo o número de encontros para oito. A 

atividade educativa está descrita no quadro 5. 

Cada encontro possui um título como tema central, mediado pela Pedagogia 

Dialógica. As oficinas aconteceram uma vez por semana com duração de uma hora e meia. 

Para investigar os adolescentes, há a necessidade de buscar técnicas que os 

estimulem. As ideias de Freitas e Dias (2010) são aqui corroboradas, no sentido de que a 

prática pedagógica de oficinas se caracteriza como forma eficiente de educação, formulação 

do conhecimento e pensamento crítico para mudanças de comportamento, proporcionando 

exposição de ideias, conceitos e experiências. 

Com suporte nas experiências grupais, Paulo Freire delineou sua proposta de 

trabalho como ativa, criativa, dialógica e crítica, com o uso de técnicas participativas e 

mobilizadoras, permitindo explorar o potencial subjetivo e transformador dos sujeitos 

envolvidos no processo, oportunizando a reflexão sobre o cotidiano (FREIRE, 2001).  
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As oficinas aplicadas favoreceram a execução de uma estratégia educativa 

agregada a referenciais teóricos que subsidiam a prática de Enfermagem no ambiente escolar. 

Segundo Tomey (1999), o Modelo de Atividade de Vida pode ser utilizado por 

enfermeiras de especialidades diferentes e caracteriza-se como referência sobre a realidade 

dos indivíduos assistidos. 

 

       

Quadro 5: Descrição da estratégia educativa baseada no Modelo de Enfermagem.  
 
Oficina Temática 
1. Manter o ambiente 
seguro 

Saúde ambiental  
Prevenção de acidentes 
Vacinação 
 

2. Respirar Prevenção ao uso do tabaco e outras Drogas 
 

3.Comer e beber/ 
eliminação 

Promoção da Alimentação Saudável 
Prevenção ao uso de Álcool 
Saneamento básico 
 

4.Higiene pessoal e vestir-
se/ Controle da 
temperatura corporal 

Saúde Bucal 
Higiene pessoal 
Vestuário 
 

5. Exprimir sexualidade Sexualidade 
Saúde Sexual 
 Saúde reprodutiva  
 

6. Comunicar /mobilidade Meios de comunicação 
Promoção de Atividade Física 
 

7. Trabalho e lazer Trabalho  
Ações de lazer 
  
 
 

.8 Dormir/Morrer Sono  
Perda, luto, separação. 
 

Fonte: Elaboração própria. 
   

Freire (1999) ensina que a realidade não é estática, necessitando-se conhecer a 

relação dinâmica dos grupos populares por meio de suas experiências, afirmando a 

pertinência da entrevista previamente.  

As oficinas foram nomeadas pelas 12 atividades de vida de RLT, contudo as 

temáticas emergiram da congruência do modelo com as propostas do PSE. Na oficina 

Manter o ambiente seguro, houve a discussão sobre saúde ambiental, entre outros temas. 
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Segundo Brasil (2009), na saúde escolar, é necessário discutir sobre riscos 

ambientais que constituem as principais ameaças à saúde, como poluição atmosférica, 

saneamento inadequado, ruído, substâncias químicas, radiações, entre outros, e as  formas 

de  reduzi-los. 

Foi discutido também sobre prevenção de acidentes, seja no cenário doméstico, 

escolar e no trânsito. Pordeus, Fraga e  Facó (2003) garantem que o setor público de saúde 

de Fortaleza necessita incorporar estratégias de prevenção de acidentes e violências na 

adolescência, utilizando a intersetorialidade e somando esforços para que o conhecimento se 

transforme em realidade. 

A vacinação foi discutida nessa oficina. Coll, Retroné e Alves (1984), numa 

pesquisa ambulatorial com adolescentes, observaram dados que identificam lacunas 

significativas na vacinação, sendo descrita história duvidosa em relação ao estado vacinal. 

Essa afirmação ainda é atual, pois alguns adolescentes ainda não sabem claramente sobre 

sua imunização. 

Na oficina, respirar, conforme uma das macroprioridadades da promoção da 

saúde para saúde do adolescente, dialogou-se sobre o tabagismo (BRASIL, 2006). Também 

foi discutido sobre o uso de drogas ilícitas. O consumo abusivo de drogas, na sociedade, é 

mais um sintoma do que a causa de problemas e deve ser tratado tendo em vista a 

complexidade e magnitude do assunto. Necessita de estratégias que promovam ações 

preventivas específicas para os adolescentes com vistas à valorização da saúde 

(GUIMARAES et al., 2004).  

Outra macroprioridade da Promoção da Saúde é o controle do uso abusivo de 

bebida alcoólica, promoção de hábitos saudáveis de alimentação (BRASIL, 2006). Essas 

temáticas foram discutidas na terceira oficina - Comer e beber/ eliminação. 

O uso de bebidas alcoólicas entre os adolescentes apresenta elevada prevalência 

em ambos os sexos em início precoce, caracterizando-se um problema de saúde pública. 

Medidas preventivas de controle do consumo de álcool devem incluir a faixa etária dos 11 

aos 15 anos de forma antecipada (STRAUCH et al., 2009). Em relação aos hábitos 

alimentares, é observado o expressivo percentual de adolescentes que apresentava reduzido 

consumo de frutas e hortaliças e, em contrapartida, o consumo lipídico e de doces acima do 

recomendado. Os adolescentes devem, então, ser alvo de programas que proporcionem a 

adoção de alimentação saudável (TORAL; SLATER; SILVA, 2007). Como também, na 

entrevista, foi direcionada a atividade de vida eliminação para a reflexão sobre o 

saneamento básico, pois, contrário a um estudo com adolescentes em São Paulo, com uma 
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elevada prevalência de constipação em adolescentes, (OLIVEIRA et al., 2006), não houve 

queixa de forma significativa. 

Embora esse item seja mais cabível na manutenção do ambiente seguro, é um 

assunto comum às duas atividades de vida, ensejando outro momento dialógico sobre 

ambiente. 

O quadro participativo-dialógico da atividade educativa volta-se para gerar 

adolescentes “empoderados” no sentido de envolver-se em processos de desenvolvimento 

capazes de articular-se, tanto entre si como com a sociedade (GOHN, 2004). 

Na quarta oficina, Higiene pessoal e vestuário/ manutenção da temperatura, foi 

discutido sobre saúde bucal. Esta é também uma área que o PSE busca atender. Em um 

estudo realizado com adolescentes, observou-se que a prática da higiene bucal na 

adolescência é influenciada pelo sexo, pelo nível socioeconômico e pela família, como 

também outros aspectos mais complexos inerentes à adolescência e fatores sociais mais 

amplos (FREIRE; SHEIHAM; BINO, 2007). Houve também o diálogo sobre práticas de 

higiene corporal para evitar doenças e modos de vestuários, discutindo-se entre os jovens 

sobre essa ação. 

Na quinta oficina, Exprimir sexualidade houve discussões e reflexões acerca da 

sexualidade, numa perspectiva física, psicológica, emocional, cultural e social, porém, com 

o intuito de o adolescente buscar a Promoção de sua Saúde sexual e reprodutiva de forma 

segura (BORGES; NICHIATA; SCHOR, 2006).  

Na sexta oficina, Comunicar/ Mobilizar-se, foi discutido sobre a inclusão digital 

e comunicação interpessoal. O jovem necessita estar familiarizado com a rede digital, uma 

vez que a globalização implica a ampliação do conhecimento. Os meios de comunicação 

também foram expostos, pois eles influenciam os jovens (CONTI; BERTOLIN; PERES, 

2010). Em um estudo com alunos de uma escola publica no Rio de Janeiro, observou-se que 

eles gostam de novela, afirmando ser divertido, e que muitas das tramas são parecidas com 

aspectos de suas vidas (NJAINE, 2006). Acerca de Mobilizar-se, houve a discussão sobre 

atividade física. Em um estudo sobre prática de atividade física habitual em adolescentes em 

Londrina (GUEDES et al., 2001), constatou-se que a maioria dos adolescentes não atende às 

recomendações quanto à prática de atividade física que possa alcançar impacto satisfatório à 

saúde. Entre os jovens há uma elevada incidência de sedentarismo, aspecto que foi 

destacado no PSE como ação necessária de intervenção. 

Na sétima oficina, Trabalho e lazer/Dormir, foi discutido sobre esses três temas. 

A inserção do jovem no mercado de trabalho, muitas vezes, acontece de forma precoce e em 
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ambientes de trabalho precários (NAGAI et al., 2007). A inserção desse jovem no trabalho 

deve ser subsidiada por capacitação prévia. Em relação ao lazer, observa-se entre 

adolescentes que varia em ouvir música, assistir à televisão, sair com amigos ou com a 

família, praticar esporte, ir a igreja, frequentar bares (PRATTA; SANTOS, 2007); contudo, 

deve-se atentar para ações que possam diminuir sua vulnerabilidade em situações que 

situem  a risco a sua saúde. Já sobre Dormir, foram debatidos os hábitos noturnos dos 

adolescentes. Os adolescentes após o período da puberdade podem ter dificuldades para 

dormir e para manter o sono. Outro fato são práticas como acordar muito cedo (GAU; 

SOONG, 1995).  

Na última oficina, Morrer, houve a discussão sobre perda, luto e separação. Em 

um estudo com o grupo de jovens estudantes brasileiros sobre luto e morte, observou-se que 

o assunto produz efeitos em várias dimensões de suas vidas, necessitando de estratégias de 

suporte para lidar com as situações (DOMINGOS; MALUF, 2003). 

As atividades de vida permitiam a correlação entre si, caracterizando a 

flexibilidade de articular uma oficina com outra, reforçando a discussão sobre o mesmo 

tema, ensejando um espaço crítico-reflexivo em diferentes oficinas. 

Para problematizar as discussões foram utilizados vídeos como propagandas 

publicitárias do Ministério sobre as temáticas discutidas; também reportagens já divulgadas 

na mídia caracterizaram como importante meio inicial de propor uma reflexão sobre os 

diferentes temas. 

O acesso a esses vídeos ocorreu por meio do site youtube, os quais eram 

previamente selecionados e armazenados para serem expostos duas vezes em cada encontro. 

Ao final de cada oficina, foi estabelecido o período avaliativo para identificar a 

necessidade de adaptar as oficinas subsequentes acerca de alguma temática. Segundo 

Fernandes, Rozenowicz e Ferreira (2004), torna-se importante a reflexão sobre a qualidade 

da educação, aspecto que fundamenta a ideia de trabalhar com avaliação.  

Após cada encontro, com vistas a identificar no meio coletivo a expressão 

individualizada de cada jovem na apreensão das discussões, era realizado o questionamento 

O que você aprendeu na oficina de hoje? 

Na ultima oficina, com vistas a consolidar o todo apreendido e refletido dessas 

atividades foi questionado aos adolescentes: Como foi para você participar das oficinas? 
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6.6 Análise dos dados 
 

 

Para efetuar a análise dos dados, foi inicialmente visualizado o material filmado, 

selecionado as imagens e os discursos relevantes. Isso implicou escolhas e decisões que 

devem ser baseadas nos objetivos do estudo e no referencial teórico escolhido (PINHEIRO; 

KAKEHASHI; ÂNGELO, 2005). 

As práticas discursivas constituem técnica de análise, definida como linguagem 

em ação, isto é, as maneiras com suporte nas pessoas produzem sentidos e se posicionam em 

relações sociais cotidianas. São, portanto, os próprios repertórios interpretativos, 

compreendendo estes como o conjunto de termos e descrições que demarcam o rol das 

possibilidades de formulações discursivas, tendo por parâmetro o contexto em que essas 

práticas são produzidas (SPINK, 1999). 

Os mapas de associação de ideias são formas criativas de apresentação dos 

depoimentos em tabelas, onde as colunas estão definidas por categorias temáticas. A análise 

possibilita entender os sentidos dos fenômenos com base na imersão no conjunto das 

informações coletadas, procurando-se deixar aflorar os sentidos em categorias, classificações 

e tematizações a priori (SPINK, 1999). Neste estudo, as categorias estão préestabelecidas, 

totalizando oito, nomeadas pelas oficinas: Manter o ambiente seguro; Respirar; Comer e 

beber/ eliminação; Higiene pessoal e vestir-se/ Controle da temperatura corporal; Exprimir 

sexualidade; Comunicar /mobilidade; Trabalho e lazer/ dormir e Morrer. 

 Constituem instrumento de visualização que tem duplo objetivo: dar subsídio à 

interpretação e facilitar a comunicação dos passos subjacentes ao processo interpretativo 

(SPINK, 1999). 

A técnica de elaboração do mapa contém os seguintes passos: 1)utiliza-se um 

processador de dados, do tipo Word for Windows; 2) digitam-se todos os depoimentos; 3) 

elabora-se um quadro com o número de colunas correspondente às categorias a serem 

utilizadas; e 4) usam-se as funções cortar e colar para transferir o conteúdo do texto para as 

colunas. Não há um número fixo de colunas nem sequência de categorias. É um processo de 

elaboração intimamente relacionado ao objeto da investigação (SPINK, 1999). 
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6.7 Aspectos legais e éticos  
 

 

Foram respeitados os aspectos legais e éticos que envolvem pesquisas com seres 

humanos, conforme a Resolução nº 196/96, do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996). 

Além disso, foi garantido o anonimato dos adolescentes, tendo eles a liberdade de participar 

ou não do estudo. Também foi assegurado que a pesquisa não trará nenhum prejuízo às 

atividades escolares. O participante foi esclarecido sobre todos os objetivos deste estudo, e de 

que os pais ou responsáveis precisaram assinar a autorização para a participação do menor no 

estudo, por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE C). O estudo 

foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará 

e foi aprovado em reunião no dia 14 de março de 2011, cujo protocolo recebeu o número 

038/11 (ANEXO A). Para manter o anonimato dos adolescentes, nomeou-se Maria e uma 

letra para as meninas e José e uma letra para os meninos. 
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7 RESULTADOS 
"Conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. E é 

como sujeito e somente enquanto sujeito, que o homem 
pode realmente conhecer."  

(Paulo freire) 
 

 
Com amparo na realidade do grupo em que foi elaborada a ação educativa, 

segundo Gucciardi et al. (2007), as intervenções educativas necessitam configurar as 

perspectivas da população-alvo, sendo itens necessários para o planejamento e a avaliação. 

Conhecer os jovens é instigar o mundo particular de suas vivências, desenhando 

sua realidade e dando margem ao desafio de penetrar esse complexo viver, movido por 

emoções, sentimentos e expectativas do ser adolescente. 

Considerando que a adolescência é uma etapa da vida marcada por um complexo 

processo de crescimento e desenvolvimento biopsicossocial, faz-se necessária a adoção de 

novas práticas educativas que favoreçam o ganho de autonomia ante as exposições a diversas 

situações e riscos presentes e futuros para a saúde (PENNA, 2010). 

Com efeito, o aprofundamento das teorias de enfermagem numa aplicação 

adequada possibilita contribuir nas áreas de pesquisa, ensino e prática da Enfermagem, 

otimizando e aprimorando seu uso (MELO et al, 2009). Para apresentação dos resultados, 

houve a divisão de três partes: Descrição da entrevista; Execução da atividade grupal 

educativa e Modelo de atividade de vida e Ação Educativa. 

 
7.1 Descrição da entrevista 
 
7.1.1 Manutenção do ambiente seguro 
 

Manutenção do ambiente seguro, segundo Roper, Logan, Tierney (1995), é uma 

ação tomada em todas as circunstâncias, a fim de manter as boas condições para o bem-estar 

de todos. Com vistas a explorar esse conceito, questionou-se sobre aspectos que permeiam a 

moradia do adolescente. 

O quadro 6 inicia a caracterização dos adolescentes que participaram da primeira 

parte do estudo. 
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Quadro 6: Caracterização dos adolescentes segundo a Manutenção do ambiente seguro.  
 

Caracterização Número de adolescentes 

Moram com os pais                                                           10 

Mora com somente um dos genitores                                 09 

Mora com familiares  04 

Mora com o parceiro                                                          02 

Habitação 
Alvenaria  25 

Alugada 20 

Própria  05 

Com rede de esgoto 23 

Sem rede de esgoto 02 

Possui água encanada 23 

Não possui água encanada 02 

Coleta de lixo realizado pela 
prefeitura 

25 

Possui condições de segurança 12 

Não possui condições de segurança 13 

Gostam de onde moram 13 

Não gostam de onde moram 12 

 
Fonte: Sujeitos da pesquisa. Elaboração própria. 
 

A maioria dos jovens mora com seus pais ou com um dos seus genitores; dentre 

os familiares, alguns com avós e/ou tias. Há também dois casos de união consensual. O tipo 

de habitação é alvenaria, na sua maioria moram em residências próprias dos seus pais e/ou 

familiares, possuem água encanada e rede de esgoto. O lixo é coletado pela Prefeitura na casa 

de todos.  

Essa descrição é importante para conhecer o ambiente no qual esse jovem vive e 

implementar a ação educativa de forma coerente com sua realidade. 
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Em relação à segurança, 12 afirmaram julgar seguro o lugar onde residem em 

razão  do  “Ronda do Quarteirão”. Trata-se de estratégia ação da Polícia Municipal em manter 

os bairros com um patrulhamento mais direto. Alguns jovens afirmam haver poucos assaltos 

na rua onde moram comparadas com outras ruas. Outros se sentem seguros por morarem perto 

de uma delegacia ou por caracterizarem sua rua como um ambiente familiar. 

Já na visão sobre a insegurança, eles listam a marginalização, o uso e venda de 

drogas, assaltos frequentes, falta de sinalização, gerando muitos acidentes, brigas entre 

vizinhos, bebedeiras, morte por causa não esclarecida, como também onde que já ocorreram 

estupros. Afirmam também não ter policiamento suficiente. Os becos são percebidos como 

um lugar mais perigoso de ocorrer assalto.  

Em um estudo com adolescentes num morro de Florianópolis, observou-se 

também a percepção dos riscos no seu ambiente devido à presença do tráfico e outros crimes 

usualmente praticados no morro. Os adolescentes/jovens sabem do risco por habitarem um 

local tão perigoso (BAGGIO et al., 2009). 

A falta de sinalização citada pelos jovens é um problema preocupante na 

sociedade, uma vez que os acidentes e as violências no Brasil configuram uma grande 

magnitude e transcendência de atenção para saúde pública. Os adolescentes e jovens são os 

mais afetados pela violência. A mortalidade nesses grupos populacionais tem como principal 

causa os eventos violentos: atualmente, cerca de sete, em cada dez adolescentes, morrem por 

causas externas (BRASIL, 2001).  

Em relação ao gostar de onde moram, afirmaram viver em um ambiente calmo, 

com vínculos de amizades muito bons e mencionam o desejo de morar na mesma rua, caso 

necessitem se mudar. Os que não gostam afirmam que a rua é muito perigosa devido aos 

assaltos e inimizades. Outros, pela própria infraestrutura da casa e da rua, como a falta de 

asfalto e presença de lixo nas calçadas. Um jovem descreve, que quando o caminhão de lixo 

coleta os resíduos, algumas vezes, o lixeiro deixa cair sacolas no meio da rua, acumulando 

mais lixo. 

São diversas as consequências, como poluição ambiental, presença de roedores 

entre outros. Segundo Beserra, Alves, Rigotto (2010), os adolescentes necessitam refletir 

sobre o meio ambiente, pois a saúde ambiental enseja oportunidades de debater além do 

desequilíbrio ecológico, como as ações nocivas diretamente à vida humana, mas também 

medidas de prevenção. 
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7.1.2 Comunicação 
  

Roper, Logan e Tierney (1995) afirmam que se comunicar é promover a interação 

interpessoal e o relacionamento humano, que são fundamentais na vida, logo, focalizou-se a 

comunicação interpessoal com familiares, amigos e escola.  

A comunicação interpessoal caracteriza-se como troca de mensagens entre duas 

ou mais pessoas, que permutam entre si as funções de emissor e de receptor das mensagens 

(MALANGA, 2004).  

Conhecer a visão de comunicação familiar é importante, pois a adolescência 

constitui etapa decisiva no desprendimento da família, sendo um processo de conquista de 

autonomia por meio do envolvimento com meio social e seu grupo de iguais (WAGNER et 

al., 2005).  

No questionamento sobre a comunicação familiar dos adolescentes, 16 referiram 

ter uma boa relação e nove não. Diferentes motivos foram agrupados em duas categorias: 

difícil relação familiar e comportamento do jovem que restringe a comunicação. 

 
7.1.2.1 Difícil relação familiar  

 

Essa comunicação difícil listada pelos jovens configura-se por atritos entre 

padrasto, irmãos, pais, avó por estado de saúde, uso de entorpecentes por membros familiares. 

Em relação aos irmãos, muitas vezes, os jovens não sabem listar os motivos por que brigam, 

caracterizando como ações de desentendimentos do cotidiano.  

 
Não converso com a mãe, não falo com meu padrasto. Ele é muito 
chato fica mandando em nós (José A). 
 
Eu só falo com um dos meus irmãos (3 no total), mas com meus pais 
tenho uma boa relação (José B). 
 
Tem brigas entre meus pais e entre meus irmãos mais velhos com os 
outros (José C). 
 
Não muito bem, porque meu pai usa droga e ele só fala com minha 
irmã, porque ela parece com minha mãe e estão de acordo com ele e 
eu não (Maria A). 
 
É boa mais ás vezes eu brigo com a minha irmã mais nova (Maria    
B). 
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Há discussão com brincadeira entre meus irmãos e primos. Minha 
avó tem atestado de doida às vezes é boa e às vezes é ruim... Ela fala 
muito alto (Maria C). 

 
É fácil notar a dificuldade de diálogo com os pais e a debilidade na relação entre 

os irmãos, entre outras instabilidades de relações com padrasto e avós. Os jovens com a 

segunda união nem sempre aceitam essa nova alteração familiar e os problemas de 

comunicação muitas vezes são os motivos reais de desentendimento. 

Segundo Wagner et al. (2002), o senso comum revela que, entre os jovens e seus 

irmãos, há interações que oscilam entre sentimentos de afeição, solidariedade e  rivalidade, 

hostilidade. O consumo de drogas parental também foi listado, logo, as atitudes do viciado 

resultam na perda de respeito dentro do lar e perante a sociedade e o sofrimento afeta 

profundamente a família e os filhos, gerando atritos domiciliares (FILZOLA et al., 2009).  

 

Não somos a família perfeita. Tenho amizade com minha mãe, mas 
como eu sou o único que não trabalho ai cuido da casa quando meus 
irmão chegam eles bagunçam tudo (José E). 

 
Esta fala bem retrata as ações cotidianas que muitas vezes são os motivos das 

intrigas entre irmãos. A percepção de que não existe família perfeita mostra um entendimento 

complexo sobre o outro e a relação interpessoal. 

A família como primeira mediadora entre o homem e a cultura, nela permeia a 

dinâmica das relações de cunho afetivo, social e cognitivo imersas nas condições materiais, 

históricas e culturais de um dado grupo social. A família tem papel importante na 

aprendizagem humana, na formação da identidade individual e coletiva (DESSEN; 

POLONIA, 2007).  

 

 
7.1.2.2 Comportamento do jovem 
  

As dificuldades de comunicação entre os familiares também foram listada pelos 

jovens como ações comportamentais como opção sexual e modo de se vestir.  

 
Com meus irmãos e meu pai é muito difícil pela minha opção sexual, 
com minha mãe é boa, mas ela não mora comigo (José F). 
 
Há discussão na minha casa com minha mãe, porque eu uso brinco e 
parto meu cabelo no meio. Ela diz que eu só quero ser vagabundo 
igual os dá rua. Ai, eu não falo nada (José G). 
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A sexualidade sexual é um tema delicado na discussão familiar no que refere ao 

interesse pelo mesmo sexo. Muitos pais não sabem como ajudar os filhos em suas escolhas, 

até mesmo o esclarecimento e acompanhamento do seu comportamento. O jovem encontra-se 

numa sociedade hedonista em que busca seu prazer e bem-estar fazendo com que o jovem não 

se preocupe com o outro, nem mesmo que esse outro seja seus pais. 

O jovem quer escolher seu estilo para ser aceito num grupo. Geralmente a forma 

de se vestir estereotipa um grupo social com parâmetros fixos. O conceito que a mãe expressa 

sobre os filhos pode produzir traumas.  Os jovens precisam confrontar-se com adultos que não 

fraquejem, que sejam referência para eles (MARTY, 2006). Permear uma boa comunicação 

favorece o desenvolvimento humano e social. 

 
7.1.2.3 Boa comunicação 

Alguns adolescentes julgaram ter uma boa comunicação com os familiares, 

contudo, foi visto como não ocorrer discussões, até mesmo a falta de encontro com os 

membros, ou seja a não comunicação e a escolha religiosa como aspectos que definem o 

comportamentos e uma boa comunicação.  

 
 

Converso com minha mãe, padrasto. Todos unidos. Somos 
evangélicos (Maria D). 
 
Moro só com minha avó e tenho boa relação com ela. A gente 
conversa sobre as coisas de casa (Maria E). 
 
Tenho boa relação com meu marido e com meus pais e irmãos (Maria 
F). 
 
Não tem brigas. Converso pouco com minha mãe porque ela trabalha 
e conversamos sobre tudo (José H).  
 
Na minha casa, todo mundo passa o dia fora (José I). 
 
Sou muito amiga da minha mãe, meus irmãos são ótimos e eu entendo 
o que meu filho quer (1ano) (Maria G). 
                                    
Dou amor e carinho a minha filha (Maria H). 
 

  

A comunicação só existirá pela relação. Embora a boa comunicação tenha sido 

percebida como sem discussões, os adolescentes precisam compreender que envolve a 
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emissão de mensagem e o entendimento do receptor. Houve também a expressão de 

sentimentos da relação maternal com os filhos, como carinho. 

Em relação às amizades, observou-se que somente três afirmaram não ter amigos, 

por acreditarem que não existem. Amigos são compreendidos como companhia para saídas, 

uma ir para a casa da outra, isso, é muito comum entre as meninas. Outras identificam que era 

preciso diminuir os encontros devido ao estudo. E até mesmo a afirmativa que:   “Tenho 

amigos só para brincadeiras  mesmo.”  Alguns jovem acreditam é possível ter relacionamento 

de  amizade  profunda,    “Tenho três amigas que são ótimas melhor do que os colegas. A gente 

troca  conselho”. Amigos de diferentes lugares - igreja, rua na qual reside ou na de parentes. E 

até mesmo  a  percepção  da  família  como  amigos  “Amigos  é  a  família.” 

Algumas ações realizadas com amigos “Com  meus  amigos,  vejo  filme,  jogo  bola,  

vou para ponte metálica ,  north  shopping,  fico  na  internet”, medidas de lazer e distração sem 

haver muito diálogo. 

Já alguns compreendem a amizade como uma escolha e oportunidades de diálogo 

“Minhas amigas são escolhidas por mim, elas me entendem. Tenho amigos que eu posso 

confiar!”  E  o  julgamento  particular: “Só  tenho  algumas  amigas  que  dá  para  conversar  outras  

não dá não.” 

Confiança é um item necessário de ser desenvolvido na juventude. Aos pares, as 

relações interpessoais são experiência de vida que favorecem a autoestima. 

A autoestima pode trabalhar uma visão melhor de si, diminuindo as divergências e 

favorecendo o respeito ao espaço dos colegas, da família, e dos outros indivíduos que fazem 

parte de sua vida (MARRIEL et al, 2006). 

Na interação com outros mediada pela linguagem, é elaborada desde uma 

construção pessoal sobre a objetividade internalizada. Essa expressão recria-se 

cotidianamente nas práticas sociais verbais e não verbais, que sintetizam e dão sentido a essas 

práticas, devendo considerar os limites das vivências de cada um em seus processos de 

socialização, item inseparável nos relacionamentos interpessoais (TRAVERSO-YEPEZ; 

PINHEIRO, 2002).  
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7.1.2.4 Adolescente e sua escola 
 

A escola é um cenário importante na educação do jovem. Muitas vezes, os pais 

não se ocupam muito nas orientações dos filhos, colocando a responsabilidade unicamente na 

escola. Há de considerar que ambos têm responsabilidade na formação dos jovens, contudo o 

papel de parceria deve ser comprometido de forma recíproca com o adolescente. 

Os jovens estudados estavam fora da faixa etária preconizada para o estudo 

regular. Alguns deles justificaram o atraso escolar pela preguiça de ir para escola e estudar, 

caso de doença, conflitos interpessoais e gravidez.  

 

Atrasei meus estudos porque meu irmão era de gangue e o pessoal me 
confundia com ele (José C). 

 

Segundo Soares, Salvetti e Ávila (2003), num estudo realizado com educadores 

escolares em São Paulo diante dos problemas e necessidades de saúde dos adolescentes, 

foram observados problemas doenças corriqueiras, a violência relacionada à família, o próprio 

ambiente perigoso no qual residem, problemas comportamentais como  a preguiça e a 

gravidez na adolescência, que causam o abandono da escola. 

Intervir junto à realidade do jovem é averiguar mediações cabíveis de aspecto 

interdisciplinar e avaliar continuamente as intervenções. 

No questionamento sobre a escola, a maioria estava satisfeitos pela melhoria que 

aconteceu na segurança, elogiam os professores, pois os tratam com educação e respeito, 

comparando com escolas anteriormente matriculadas.  “eu estudei numa que os alunos fazem o 

que querem.”  Outros colocam a responsabilidade em si. “Toda  escola  é  boa.  A  gente  que  é  

ruim.  Faz  coisa  errada,  picha.”“Interessante  porque  dá  oportunidade  para  quem  não  quer  

nada.” 

Na construção da autonomia do jovem, ele deve conhecer suas potencialidades e 

fragilidades e reconhecer suas ações como força motriz para seu futuro; contudo, o jovem 

movido por suas paixões nem sempre adere aos processos pedagógicos e prefere fazer atos 

como o citado acima, pichar, não respeitar os professores, até mesmo desafiá-los. 

No questionamento sobre melhorias necessárias na escola, afirmaram que precisa 

de mais segurança em razão do índice de violência que possuem do bairro.  

Segundo Malta (2010b), 6,4% dos escolares deixaram de ir à escola porque não se 

sentiam seguros no caminho de casa para a escola ou da escola para casa e 5,5% deixaram de 
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ir à escola porque não se sentiam seguros no seu interior, fatos que se correlacionam com a 

localização da escola e os riscos inerentes ao bairro pelo acometimento de violências. 

Outras melhorias listadas foram:  

Precisam de mais organização, os vagabundos não respeitam os 
professores (José D).  
 
É boa, mas poderia melhorar, os alunos não vem muito adequado, as 
meninas vem de blusa aberta (Maria F). 
 
Eu acho que falta professores, material escolar, lugar para esportes, 
melhoraras condições e variedades dos lanches (José E). 

 
  

 Das falas emergem diferentes aspectos que podem aperfeiçoar a escola na 

visão deles como recursos humanos e materiais, infraestrutura e relação professor-aluno e 

entre alunos. São dimensões diversificadas e reais também em outras escolas.  

 

7.1.3 Respiração 
 

Roper, Logan, Tierney (1995) caracterizam essa atividade de vida pela 

importância vital que possui pelas trocas gasosas para respiração celular, sendo focalizado no 

estudo o uso do tabaco e drogas ilícitas. 

Dados do Pense revelam que 6,3% dos adolescentes são fumantes atuais 

(MALTA, 2010a). Dos jovens entrevistados, somente três fumavam cigarro. Sobre o uso de 

drogas, quatro afirmaram fumar maconha. O cigarro aumenta o risco de experimentação ou 

iniciação precoce de outras drogas (BARRETO, 2010). 

Cunha (1985) já lançava sua preocupação sobre as implicações sociológica, 

filosófica, a política da maconha em relação à estratificação social, sendo um sintoma de que 

algo muito grave se passa no fundo da sociedade. 

O uso de substâncias psicoativas pelos jovens tem aumentado, apesar dos riscos 

bem propagados e da implementação de medidas preventivas e educativas abrangentes. 

Configura-se com um grande problema, sendo necessário identificar o abuso de substâncias, 

bem como as manifestações de intoxicação e abstinência das diversas drogas, como 

estimulantes, depressores e perturbadores do sistema nervoso central (PASSOS, 2008). 

O tabagismo e o consumo de outras substâncias psicoativas é fenômeno  

complexo, sendo necessário  que se amplie essa discussão com a articulação com 
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movimentos sociais e setores diversos, além de debates com representantes da comunidade 

científica e equipes de saúde para elaboração de medidas de intervenção (HORTA et al., 

2007). 

 
7.1.4 Comer e beber 
 

 Segundo Roper, Logan e Tierney (1995), a alimentação envolve teor 

nutricional, crenças e comportamentos que podem favorecer a saúde ou desequilíbrio. Nos 

questionamentos, foi explorado sobre hábitos alimentares e consumo de bebidas alcoólicas. 

Segundo Souza, Areco e Silveira Filho (2005), estudos com diferentes 

delineamentos devem ser realizados de forma a possibilitar análises sobre uso de álcool para 

que ações de saúde e educação para adolescente deva ser planejadas a fim de reduzir a 

prevalência e o início precoce do consumo de bebidas alcoólicas.  

Dos adolescentes do estudo, somente sete relataram beber, relatando que ingeriam  

raramente ou uma vez perdida. Um dos jovens relatou que consumia com o pai, mas havia 

deixado com a saída dele de casa.  

No Pense, 71,4% dos alunos disseram já ter experimentado alguma bebida 

alcoólica e o consumo atual de bebida alcoólica foi de 27% (MALTA, 2010b) 

Os jovens estão experimentando o álcool cada vez mais cedo, aumentando o risco 

de uma dependência futura. O uso eleva a vulnerabilidade de envolvimento em acidentes, 

violência sexual e participação em gangues, entre outros (PECHANSKY; SZOBOT; 

SCIVOLETTO, 2004).  

No questionamento sobre alimentação diária, a maioria acorda tarde e o café da 

manhã coincide com a merenda. Os 25 referem uma alimentação semelhante: comendo pela 

manhã: pão; no almoço: arroz, feijão (leguminosas) carne; na merenda: pão ou vitamina; no 

jantar: a mesma comida do almoço; contudo, todos pelo menos uma vez ao dia ingerem algum 

alimento rico em carboidrato como: hamburguer, pastel, salsicha, alimento industrializados, 

como achocolatados. 

Outro resultado da Pense, foi a constatação de que 62,6% da população estudada 

comem feijão, apenas 31,5% consomem frutas, 58,3% comem guloseimas e 37% tomam 

refrigerantes, considerando o consumo de alimentos em cinco dias ou mais na semana 

(MALTA, 2010a).  
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A alimentação dos adolescentes é item preocupante, pois a maioria tem uma 

alimentação desregrada. Observam-se as prevalências elevadas de consumo de refrigerantes e 

guloseimas, sendo percebido como uma situação que necessita de imediata intervenção 

(HALLAL, 2010). 

Segundo Coelho e Einstein (2008), o adolescente deve ter uma alimentação 

dividida entre três refeições e três lanches ao dia. Não existe dieta-padrão que sirva para todos 

os adolescentes. O importante é que a alimentação seja rica em   proteínas,   fibras, vegetais, 

frutas e alimentos que contenham cálcio (leite e derivados, vegetais verde-escuros), ferro 

(carne, cereais, aveia) e vitaminas (frutas, verduras, cereais).   

Alimentação saudável exige mudança de comportamento alimentar e incorporação 

de nova pratica, sendo um desafio alcançar o jovem nessa perspectiva, pois a facilidade de 

acesso às guloseimas se torna mais cômoda do que uma fruta, por exemplo.  

 
 
7.1.5 Eliminar 
 
 

Roper, Logan e Tierney (1995) definem como a excreção dos produtos residuais 

dos sistemas do corpo. No estudo, foram exploradas características das eliminações vesico-

intestinais. 

No questionamento se alguns dos jovens tinham queixas ao urinar, verificou-se 

que quatro possuem. Está relacionado a prender a urina e ardência ao urinar às vezes. Em 

relação às necessidades vesicais, cinco afirmaram que não defecavam todos os dias, passando 

no máximo dois dias entre cada evacuação. 

Segundo Hyams et al. (2002), a constipação em adolescentes foi caracterizada 

pela eliminação de fezes com a consistência obrigatoriamente endurecida e ocorrência de, 

pelo menos, uma das seguintes características: dor ou dificuldade para evacuar, escape fecal, 

sangue. Fezes com formato de cíbalos ou em pelotas grandes e secas e intervalo entre as 

evacuações maior ou igual a três dias foram considerados critérios que isoladamente 

caracterizam constipação. Logo, nenhum se configura com quadro de constipação. 

Em relação, ao desconforto ao urinar verificou-se que foi por prática de passar 

muito tempo com a bexiga cheia sem urinar, caracterizando como um aspecto 

comportamental de risco para o desenvolvimento de infecção urinária. 
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7.1.6 Higiene pessoal e vestir-se/Manutenção da temperatura corporal 
 
  

Segundo Roper, Logan, Tierney (1995), é uma preocupação pessoal, tendo o 

resultado final observado pelos outros pela linguagem não verbal que retrata. Já na 

manutenção da temperatura corporal, o homem não tem consciência dela a maior parte do 

tempo, pois é controlada pelo centro de regulação no cérebro, contudo o homem pode se 

agasalhar ou se refrescar para melhorar o desconforto térmico. Logo, na entrevista, as duas 

estão unidas pela inter-relação, explorando práticas de higiene e vestuário. 

Os jovens pesquisados afirmam sempre tomar banho devido ao calor e realizar 

práticas de higiene bucal. Em relação ao vestuário, afirmam gostar de usar camiseta, 

bermudas, chinelo e roupas de marca - os meninos, embora haja essa incongruência no seu 

discurso:  

 
 Gosto de marca, social, não me visto como vagabundo. Vagabundo 
se veste de marca (José G). 

 

     Já as meninas, seis nomearam roupas comportadas como shorts no joelho e 

vestidos folgados e outras roupas atraentes curtas e camisetas. 

 No estudo realizado com adolescentes moradores de um bairro de periferia da 

cidade de Juiz de Fora, também foi observado que os adolescentes gostavam de roupas de 

marca, caracterizando como objetos de seus desejos. Já as meninas optavam pelas saias, 

camisas e shorts, às vezes bem justos, na expectativa de se tornarem atraentes (RITTI, 2010).   

Segundo Dayrell (2007), o mundo da cultura envolve práticas e representações 

nas quais os jovens buscam demarcar sua identidade. Estas culturas, como expressões 

simbólicas da sua condição, manifestam-se na diversidade em que esta se constitui, ganhando 

visibilidade por meio dos mais diferentes estilos, que têm no corpo e seu visual uma das suas 

marcas distintivas. 

Essa atividade de vida do jovem envolve também a expressão de sua sexualidade 

e a prática de comportamentos que os situam em vulnerabilidades, até mesmo em razão de a 

idade ser um item importante de ser considerado. 
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7.1.7 Trabalho e lazer 
 

Trabalho é uma atividade remunerada, e o lazer fora do momento do trabalho, 

contudo, é complementar (ROPER; LOGAN; TIERNEY, 1995). Neste, focalizou-se atividade 

laboral e práticas de diversão. 

 
Segundo Fischer et al. (2003), em estudo realizado com 354 adolescentes do 

ensino médio do período noturno sobre sua atividade laboral, concluíram que as 

representações do trabalho entre os jovens demonstram uma contradição entre o seu 

reconhecimento como valor moral positivo para o desenvolvimento psicossocial a elaboração 

da identidade e as consequências negativas decorrentes da exposição, precocemente, a cargas 

físicas e psicológicas. 

É importante instigar as verdadeiras motivações que os levam a trabalhar, uma vez 

que a prioridades são as ações estudantis. 

O lazer pode ser compreendido como um conjunto de atividades após as 

obrigações profissionais, familiares e sociais às quais a pessoa pode se entregar de livre 

vontade, seja para descanso, recreação (DUMAZEDIER, 2004). 

O quadro 7 retrata aspectos relacionados ao trabalho e ao lazer. Nos itens 

correlacionados ao trabalho, há informações acerca da renda familiar, se os adolescentes 

trabalham e se frequentam algum curso profissionalizante; no referente ao lazer, se costumam 

a ir a alguma área de lazer. 
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Quadro 7: Caracterização dos adolescentes em relação ao trabalho e lazer.  
 

Caracterização Número de adolescentes 

Renda Familiar 
       Menos do que um salário                                                    
 04 

Um salário mínimo                                                             05 

Mais do que um salário mínimo                                        11 

Dois salários mínimos                                                         05 

Trabalha 

Sim 10 

Não 15 

Curso profissionalizante 

Sim 12 

Não 13 

Frequenta área de lazer 

Sim 12 

Não 13 

 
Fonte: Sujeitos da pesquisa. Elaboração própria. 
 
 

Observou-se que a maior parte dos adolescentes reside numa casa na qual a renda 

mensal é maior do que um salário mínimo e menor do que dois. Logo, vivem numa condição 

que acarreta restrições em diversos aspectos. 

A difícil condição financeira traz o risco social. Então, foram criados programas 

esportivos, culturais e trabalhos orientados, destinados principalmente para os moradores dos 

bairros periféricos com o objetivo de exercer controle social do tempo livre (EDUARDO; 

EGRY, 2010), mas muitos jovens não interagem com essas atividades ou não são motivados. 

Dos jovens que trabalham, todos ocupam o mercado informal com diferentes 

ocupações-ajudante de metalúrgico, ajudante de motorista, atendente de farmácia, ajudante de 
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academia, feirante, duas costureiras, duas babás, um entregador de um mercado. Somente um 

não gosta do seu trabalho, contudo todos não querem permanecer na mesma ocupação.  

Dos cursos profissionalizantes realizados, foram citados artesanato, turismo, 

auxiliar de pedreiro, corte e costura manicure, informática, mas nem todos foram concluídos. 

Esses cursos ajudam os jovens a ter uma formação especifica para aumentar a possibilidade 

de ingressar ao mercado de trabalho com uma qualificação, porém, dos que concluíram, 

nenhum trabalha com o que estudou. 

O jovem deveria trabalhar na condição de jovem aprendiz, porém, por motivos 

diversos, estão trabalhando no mercado informal. Há uma adolescente que trabalha como 

feirante desde os dez anos e ainda afirmou que era ilegal, tem consciência dessa pratica, mas a 

necessidade de sustentar seu filho é a justificativa de manter-se nessa ocupação. 

Em relação à área de lazer, eles referem frequentar praça, quadras, shopping, 

campo de jogar futebol. 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 1990), é dever da família, da 

comunidade, da sociedade em geral e do Poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária.  

Sobre as atividades de lazer, os meninos afirmaram gostar de capoeira, conversar 

com amigos, jogar bolsa, vídeogames, desenhar grafite, ir à igreja, à praia, ao cuca e lan 

house. Já as meninas, namorar, assistir a filmes, ir ao shopping, piscina, igreja e festas. 

Num estudo realizado numa escolha publica de São Paulo, observou-se que as 

moças preferiram atividades de lazer de participação social como paquerar/namorar/ficar, 

passear no shopping (PFEIFER et al., 2010). Sobre as adolescentes, constatou-se a ansiedade 

de vínculo afetivo. Verifica-se que o período de descobertas é relacionado ao conhecimento 

do outro, mas torna-se necessário atentar-se para o risco de uma gravidez precoce.  

Gonçalves e Knauth (2006) observaram numa pesquisa com adolescentes grávidas 

nas narrativas delas, a frase aproveitar a vida, principalmente em justificar os 

comportamentos afetivo-sexuais juvenis; logo, tornaram-se mais vulneráveis à gravidez 

precoce.  

Já os meninos não explicitaram ações que conferissem vínculos afetivos e sim 

expressaram atividades esportivas. 

Sobre o lazer que eles gostariam de ter, dez não sabiam o que acrescentar, pois 

afirmaram viver muito bem, com a afirmativa de já possuírem os itens de que precisam. 
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Outros adolescentes desejam fazer praticas esportivas como natação, vôlei, basquete e 

momentos de lazer com a família. 

Próximo a esses jovens, há um polo esportivo que permite a execução de vários 

esportes, sendo necessário procurar esse serviço e adequar-se aos horários.  

 
7.1.8 Mobilidade  
 

Segundo Roper, Logan e Tierney (1995), é a capacidade de movimentação do 

corpo de forma livre pela maioria das pessoas. Foram abordadas questões referentes a 

atividade física e acessibilidade. 

Os dados do Pense indicam baixa prevalência de jovens praticando exercício 

físico, além de elevada prevalência de comportamento sedentário. Tais dados podem ser 

utilizados como linha de base para o monitoramento de atividade física em escolares 

brasileiros, mas desde já sugerem a necessidade de intervenções para a promoção de atividade 

física em adolescentes brasileiros (HALLAL, 2010). 

Nenhum dos adolescentes possui alguma necessidade especial. Os jovens são 

atribuídos como semelhantes ao da população nacional no que se refere ao sedentarismo, pois 

19 relataram não fazer nenhuma atividade física e seis listaram capoeira, futebol, natação, 

corrida e academia. No Pense, 43,1% dos alunos são suficientemente ativos fisicamente 

(MALTA, 2010b).  

A Organização Mundial de Saúde recomenda para essa faixa etária a prática de, 

pelo menos, uma hora de atividade física de moderada a vigorosa, diariamente, ou 300 

minutos de atividade física acumulados por semana. 

Rever medidas de incentivos a prática de exercício físico é importante, contudo 

deve ser subsidiado nas causas de não praticá-los. Jovens sedentários predispõem o risco para 

doenças cardiovasculares, entre outras patologias. 

Em relação à acessibilidade, o meio de transporte mais utilizado é o ônibus, outros 

meios, como bicicleta, “toppic” ou até mesmo a pé. No que se refere ao acesso ao posto de 

saúde, 16 afirmaram não ter fácil acesso. Estes percebem o posto como ruim, afirmando que 

os profissionais são ignorantes, demoram a atender, faltam profissionais e medicamentos, não 

obtêm informações conforme a solicitação deles e, algumas vezes, afirmam ir ao posto e não 

ter seu problema resolvido.  

É  um  desafio  alcançar  melhores  condições  de  vida  e  de  saúde  dos  adolescentes  e  

jovens brasileiros. Implica a existência de serviços de saúde de qualidade que compreendem 

as dimensões econômica, social e cultural dos jovens; compreender o adolescente como 



94 
 

sujeito capaz de tomar decisões de forma responsável para viabilização de uma melhor 

relação cliente-profissional (BRASIL 2005). 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2007), a integralidade é a condição 

primordial da assistência a adolescentes, nos diferentes níveis de atendimento, como na 

compreensão dos aspectos biopsicossociais que são características desse grupo. 

Os motivos pelos quais eles procuram o posto são adquirir medicamento para 

parentes ou acompanhá-los em consultas, ida ao dentista, vacinação, quando estão com 

alguma queixa clinica, programa Bolsa-Família, pré-natal, planejamento familiar e prevenção. 

Eles não possuem um vínculo efetivo com o posto, aspecto comum a essa faixa etária. 

 

 
7.1.9 Expressão da sexualidade 
 

Nessa atividade de vida, Roper, Logan e Tierney (1995) afirmam que cada ser 

humano é um ser sexual e tem uma identidade sexual, o que leva à percepção de si. Nesse 

contexto, abordou-se aspectos relacionados à sexualidade e à pratica sexual. 

São realizados muitos debates e julgamentos sobre a saúde sexual e a saúde 

reprodutiva de adolescentes e jovens. Sabe-se das garantia dos direitos sexuais e dos direitos 

reprodutivos dessa população, pois se trata de uma questão de direitos humanos (BRASIL, 

2006). 

No quadro 8, há itens que foram questionados aos adolescentes acerca da sua 

sexualidade, como: opção sexual, se possuem filhos, se possuem vida sexual ativa, número de 

parceiros e o conhecimentos dos métodos anticonceptivos.   
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Quadro 8: Caracterização dos adolescentes em relação à expressão da sexualidade. 
 

Caracterização Número de adolescentes 
Opção sexual  

Bissexual                                                                 
                                                              01 

Homossexual 02 

Heterossexual                                                        22 

Filhos 

Sim 03 

Não 22 

Vida sexual ativa 
 

Sim 18 

Não 07 

Número de parceiros 

Nenhum 03 

Um 07 

Dois 08 

Mais de três 07 

Conhecimento sobre os métodos anticoncepcionais 

Sim 20 

Não 05 

Fonte: Sujeitos da pesquisa. Elaboração própria. 
 

Sobre a sexualidade desses jovens, observou-se que dos 25 há um bissexual e dois 

homossexuais e não apresentam decisão clara sobre essa opção e conhecimento dos riscos 

inerentes de uma relação sexual. Visto nesse relato “Minha  primeira  relação  sexual  e  única  

foi com um homem e com uma mulher e não usou preservativo”. 

O posicionamento do enfermeiro deve ser conciso e coerente com sua ética 

profissional e não alheio às diferentes vulnerabilidades do jovem.  
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No grupo já havia um pai e duas mães. Elas engravidaram com 13 anos e fizeram 

o pré-natal. Ambas moram com a criança e seus pais, alternando os cuidados com sua mãe. Já 

o rapaz tem seu filho morando com a sua ex-namorada. 

A gravidez na adolescência é um fenômeno complexo, associado a fatores 

econômicos, educacionais e comportamentais, precipitando problemas decorrentes da 

maternidade precoce, necessitando rever condições das jovens para não engravidar novamente 

e as demais não engravidarem (CHALEM et al., 2007). 

Em relação à vida sexual ativa, foi indagado se no momento havia pessoas que se 

relacionavam sexualmente. Dos 18 que afirmaram ter, dez eram meninas e oito meninos;                                  

já os que não estavam se relacionando sexualmente eram duas meninas e cinco meninos. Em 

relação ao número de parceiros, no grupo há três jovens virgens, dois meninos e uma menina, 

os demais já se relacionaram sexualmente, tendo sete jovens que possuíram mais de três 

parceiros. 

Um estudo realizado no Rio de Janeiro com 356 adolescentes sobre sua 

sexualidade observou-se também que grande parcela dos adolescentes inicia a atividade 

sexual antes dos 15 anos e há multiplicidade de parceiros (TAQUETTE; VILHENA; PAULA, 

2004). 

Acerca do conhecimento sobre os métodos anticonceptivos, foi dito que possuíam 

sem muitos detalhes, citando preservativo, anticoncepcional oral e injetável. Já cinco destes 

jovens afirmaram que desconheciam. Compreende-se que esse desconhecer é a orientação 

mínima para bem utilizá-lo, sendo três meninos e duas meninas. 

Num estudo realizado em São Paulo com 1.594 adolescentes entre 12 e 19 anos, 

observou-se que o nível de conhecimento adequado sobre métodos anticoncepcionais foi 

baixo, revelando a necessidade de informações adequadas sobre a mudança do seu 

comportamento (MARTINS et al., 2006). 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006), na saúde do adolescente há 

necessidade de implementar  ações que assegurem a ampliação do conhecimento sobre corpo, 

sexualidade e saúde por adolescentes e jovens, com vistas à maior autonomia e à vivência da 

sexualidade. 

 

7.1.10 Dormir 
  

Roper, Logan e Tierney (1995) afirmam que o sono é um estado de inércia para o 

descanso humano. Nesta, explorou-se os hábitos antes de dormir. 
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A adolescência é uma fase de vida marcada por mudanças biopsicossociais 

importantes, inclusive em relação ao padrão do ciclo vigília-sono (BERNARDO et al., 2009).  
Os hábitos antes de dormir dos adolescentes estudados são semelhantes como 

jantar, escovar os dentes, tomar banho, assistir à televisão, rezar, pedir benção à mãe e ficar 

um pouco na rua. Outros fazem ações especificas, como namorar, estudar os temas do curso 

ou da escola, caso de uma menina que faz esse curso profissionalizante de Artesanato. É 

importante considerar que a maioria dos jovens dorme tarde após meia-noite e acorda quase 

meio-dia.  

Ao serem questionados se sentem dificuldades para dormir, sete afirmaram que 

sim.  Nos relatos eram verificados dois motivos - preocupação e aspecto biológico. Nas 

preocupações, observou-se tensão com sua família, amigos, perda de entes, ações do dia e de 

como está o mundo, numa reflexão em que emerge a ansiedade. 

Num estudo realizado no Recife com alunos da rede publica e privada, foi 

identificado que 80,2% dos pesquisados apresentavam ansiedade de grau leve em estudantes, 

seguindo-se o grau moderado, acometendo 11,2% estudantes e o severo em 8,7% casos 

(JATOBÁ; BASTOS, 2007). 

 
Quadro 9:  Dificuldade para dormir relatada pelos adolescente.  

Psicológico  Biológico 
 
Viro de um lado para o outro pensando 
na vida (José B). 
 
Fico preocupado com minha família e 
com os meus amigos, pois eles são minha 
segunda família (José E). 
 
Minha mãe está suspeita de câncer e fico 
preocupada (Maria J). 
 
Às vezes, porque minha mãe morreu há 
pouco tempo e tenho medo dela aparecer 
para mim e também do meu pai entrar em 
depressão (Maria D). 
 
Pensado como foi o dia e como tá o 
mundo (José D). 

                                                              
                                                              

 
Tenho boca-seca, foi o dentista que 
falou ai tenho dificuldade na respiração 
(José A). 
 
 Sinto dores nas costas (José B). 
 

Fonte: Sujeitos da pesquisa. Elaboração própria. 
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As perdas e as adversidades são os principias motivos que os jovens relataram 

como dificuldade para dormir. Os jovens sentem-se corresponsáveis pelos seus familiares e 

amigos, refletindo sobre o meio onde vivem, quando referem medo de perdê-los, como 

também relacionam com suas ações durante o dia. 

No biológico, há problema na oclusão dos dentes, e as dores nas costas descritas 

são oriundas da atividade laboral, já que este jovem ajuda o primo na academia 

informalmente. O trabalho precoce pode incluir diversas consequências, dentre essas, as 

biológicas. Esse jovem tem o manuseio de carga, provavelmente de forma incorreta, 

ocasionado esse desconforto. 

Segundo Pereira et al. (2010), os hábitos alimentares, o histórico dos jovens em 

relação aos seus horários escolares nos anos anteriores, local onde o jovem dorme, a 

localização da escola, os transtornos psiquiátricos menores, o tabagismo e etilismo, a inserção 

no mundo do trabalho, dentre outras, podem interferir no padrão do ciclo vigília-sono. 

 
7.1.11 Morrer 
  

Segundo Roper, Logan e Tierney (1995), a morte é o final da vida e assim traz 

incertezas e inquietudes. Nesta atividade, no questionário focalizou-se a perda, o luto e a 

separação para os adolescentes. 

Inicialmente no questionamento sobre a perda, somente três afirmaram não ter 

sofrido nenhuma perda significativa em sua vida. Dos 22 restantes, envolveu adversidades em 

relacionamento afetivo, como traição do companheiro, término de namoro, falta de 

reconhecimento afetivo pelo companheiro; falecimento de entes queridos: mãe, pai, tia, tio,  

avó, amigo, primo e irmão. Houve mortes de causas naturais, violentas e suicídio. 

É o fato de que eles identificam que a perda repercutiu em suas vidas. Em estudo 

realizado com adolescentes sobre luto, verificou-se que qualidade e o significado dos vínculos 

ficam sugeridos, quando esses adolescentes se referem a essas pessoas usando atributos como 

protetor, confidente; afirmando reagirem à perda se sentiram sós e desesperados com o 

rompimento desses vínculos (DOMINGOS; MALUF, 2003). Este fato também foi percebido 

no grupo. 

Também foi mencionado como perda o fato de já ter sido preso por porte irregular 

de arma. Esse comportamento lhe tirou muitas oportunidades. Alguns referiram que as brigas 

com o pai e amizades que não são verdadeiras lhe dão um sentimento de perda, pois perdem a 

confiança no outro.  
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A figura paterna, para alguns desses jovens, é descaracterizada, seja pelo hábito 

alcoólico ou por não o conhecer ou não ter contato, ocasionando falta desse referencial. No 

estudo de Siqueira et al. (2009), a figura paterna não foi identificada como integrante da rede 

de apoio por quase 50% dos participantes, fato importante de ser considerado, pois a ausência 

da figura paterna repercute em consequências emocionais e financeira, podendo influenciar na 

formação da identidade. Eizirik e Bergmann (2004) afirmam que a ausência paterna tem 

potencial para gerar conflitos no desenvolvimento psicológico, influenciando no 

desenvolvimento cognitivo e em distúrbios do comportamento. 

No quadro seguinte, eis o relato do significado da atividade de vida morrer, 

considerando perda, luto e separação. Emergiram alguns significados: Sem como 

dimensionar, perda, dor emocional, eterno, comportamento suicida, fuga.  
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Quadro 10: Sobre o significado da morte.  

 

Significado Falas 
Sem como dimensionar Acontece tudo tão rápido (José B). 

Morrer velho (Maria C).  
Passar um tempo para esquecer, passar 
uma época para esquecer um pouco 
(José D). 

 

Perda Perder uma pessoa querida (Maria G). 
Tira alguém da nossa vida (José E). 

 

Dor emocional Uma coisa muito ruim porque tira as 
pessoas do mundo e deixa as que 
ficaram tristes (Maria B). 
Sofrimento (José A). 
Tristeza, desespero, não gosto de falar 
porque  é muito ruim, perdeu a mãe de 
câncer há poucos meses (Maria F). 

 

Otimismo Nova vida (José J). 
Começo de uma vida (Maria L).  
A pessoa morre e descansa até o juízo 
final, saudades (Maria H). 
Gostava muito do meu pai, acredito que 
ele foi para um lugar melhor (José M). 

 

Eterno Canto que nunca mais volta (Maria A). 
É muito ruim pela pessoa não voltar 
mais e pela distância (Maria N). 

Comportamento suicida O pai do meu filho é danado, bebe, 
namora muito e tem amigos que não 
prestam. Isso é um risco (Maria I). 
 

Fuga Não penso nisso para não sofrer (José 
L). 
Não sei (José N). 

 

 
Fonte: Sujeitos da pesquisa. Elaboração própria. 
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A resiliência é um item necessário de ser refletido entre os jovens. A resiliência 

busca explicar o desenvolvimento da saúde dos jovens e a capacitá-los a gozar de uma 

qualidade de vida total, por meio da boa administração de vidas, apesar de condições de vida 

adversas (LINDSTRÖM, 2001).  

Eles percebem a perda apenas no seu valor negativo, contudo houve de forma 

incipiente a visão otimista da perda como o inicio de um tempo novo, como também há 

jovens que fazem a opção por não se questionar sobre esse tema, percebido como a 

imaturidade emocional para lidar com a dor. 

 

7.1.12 Conhecendo mais sobre os participantes do estudo 
  Ao término das indagações sobre as atividades de vida, implementou-se 

questionamentos sobre  insatisfações, os sonhos e ídolos, pois, segundo Jardim (2005), pode-

se supor que o adolescente identifique no ídolo aquilo que lhe faz falta na relação com o outro 

parental, contudo os ídolos veiculam certos valores sociais que podem representar, ou não, 

aqueles valores aceitos pelos familiares. 

Em relação às insatisfações da vida e aos sonhos, caracterizou-se como uma 

introdução a reflexão sobre si. 

Observou-se que 13 não estavam satisfeitos com sua vida. Das insatisfações 

listadas, constatou-se que as mais relatadas envolviam a família, com origem na fragmentação 

desta por separações, discussões, uso de droga por um ou mais membros da família e opção 

sexual:  

 
Minha cunhada de 18 anos, ela me detesta, fala da minha vida e 
ainda diz que eu me acho (Maria H). 
 
 O meu pai usa droga e não é o homem da casa, não trata bem os 
filhos, para mim ele não é pai (José C). 
 
Sou insatisfeito com meu pai e meus irmãos, eles tem preconceitos 
com minha opção sexual (José J). 
 
Confusões em casa que acontece de vez em quando com a mãe e 
irmãos pela irmã mais nova ser danada (Maria B).  
 
Meus pais terem se separado. Meu pai tem uma mulher com dois 
filhos e ela não deixa ele vê os filhos (Maria G). 
 
Não existisse mais morte, droga no mundo. Na casa que eu morava 
tinha uma pessoa que foi presa por droga (José D). 
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A fragilidade do lar nas falas demostra família desestruturada. Por sua vez, 

relações familiares bem estabelecidas e atitudes de autocuidado representam importantes 

fatores de proteção à saúde física e emocional, presente e futura (MALTA, 2010b) . Já no 

sentido oposto, pode acarretar danos ao amadurecimento emocional desse jovens. 

Outras insatisfações envolve o cansaço oriundo das responsabilidades laborais e 

dos estudos.  

 
Não   gosto   do   meu   emprego   porque   é   puxado”—atendente de 
farmácia (Maria D). 
 
Estou cansada de trabalhar e estudar (Maria A).  
 
A forma de ser tratado, a ignorância das pessoas (José F). 

 
  

Com efeito, considerando o fato de os jovens comporem o contingente 

populacional mais vitimizado pelas distintas formas de violência presentes no Brasil, é real a 

percepção de que eles enfrentam dificuldades em trabalhar e estudar; sofrerem impedimentos 

no acesso a bens culturais; e, muitas vezes, não são assegurados os direitos a uma educação de 

qualidade e não receberem tratamento adequado no tocante às politicas publicas de saúde, 

necessitando de reflexões e ações que favoreçam uma perspectiva ampla de uma vida social 

plena e de promoção de sua autonomia (BRASIL, 2006). 

Outro relatou insatisfação na escolha das amizades que o situa em vulnerabilidade 

em levá-lo a lugares perigosos. Sabe-se que as amizades constituem um item muito 

considerado para o jovem, necessitando que ele realize julgamentos para amizades que lhe 

convêm, como também tenha ações de se afastar quando assim identificar necessário. 

Na adolescência, o sujeito amplia sua circulação social ao ir ao encontro de um 

semelhante ou ao encontro de um ídolo. Logo, este pode fabricar uma nova posição discursiva 

sobre o outro (JARDIM, 2005).  Nesse diálogo inicial, foi questionado que ídolo os 

adolescentes possuem. 

O ídolo dos jovens, afirmado por três, eram parentes, como mãe, pela vitalidade 

em trabalhar, cuidar da casa dos filhos. “  Ela  tem  a  cabeça  no  lugar  e  não  deixa  nada  para  

depois”. Sete dos participantes exemplificaram ator e cantor, os quais o chamam a atenção 

pela forma de dançar e vestir-se. Quatro jovens afirmam ser pessoas do seu convívio social 

que se destacaram de forma notória, listando médico, veterinário, pastor. E, por fim, um 

afirmou Deus ser seu ídolo. 
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Em relação aos sonhos e desejos para o futuro, todos afirmaram ter como sonho 

aspectos que envolvem ter uma família equilibrada, conclusão dos estudos, atividade 

profissional estável, bens materiais. 

Essa caracterização dos jovens contextualizando as atividades de vida deu suporte 

para a elaboração da atividade educativa, bem como o conhecimento individual de cada um 

deles. 

 
7. 2 EXECUÇÃO DA ATIVIDADE GRUPAL EDUCATIVA  
 

O estudo do cuidado humano e suas praticas é essencial para a Enfermagem. A 

explicação teórica, aplicação de teorias e modelos, criatividade de metodologias de  pesquisa , 

favorecem ainda mais o desenvolvimento do cuidado (BOYKIN;  SCHOENHOFER, 2001). 
Após o primeiro contato individual foi possível direcionar a atividade educativa 

contextualizada à realidade deles. O modelo de atividades de vida permite conhecer diferentes 

aspectos que envolvem o ser humano. Logo, favorece um direcionamento para execução de 

ações mais centradas no real. A partir das informações da entrevista, as atividades de vida 

foram fusionadas para melhor serem trabalhadas, designando oito encontros. Todos atendiam 

a mesma descrição: apresentação do tema, utilização de vídeo contextualizando as 

vulnerabilidades dos jovens, discussão e avaliação do encontro. 

 

7.2.1 Primeiro encontro: Manutenção do ambiente seguro 
 

Manutenção do ambiente seguro, segundo Holland (2008), é ação que pode incluir 

atividades como prevenção de acidentes, higiene no lar, proteção no trânsito e cuidados de si. 

A prevenção, muitas vezes, não é apenas uma responsabilidade individual e sim coletiva. 

Esse conceito demostra a complexidade de manter o ambiente seguro, pois 

envolve uma reflexão grupal. Na oficina, focalizou-se a vulnerabilidade dos jovens nessa 

atividade de vida, abordando sobre a violência no transito, cuidados com o ambiente na 

prevenção da dengue e vacinação. 

O elevado número de acidentes demostra que a violência no trânsito pode ser 

considerada um problema de saúde pública, cabendo medidas como programas de educação e 

conscientização para evitar o consumo de bebidas alcoólicas no trânsito, uma vez que sabe 

que o processo de conscientização é gradual e implica mudança de comportamento (ANJOS 

et al., 2007). 
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Outro ponto é a saúde ambiental. Ela contempla várias esferas, contudo optou-se 

por abordar a dengue, pois dengue é hoje a mais importante arbovírus, por sua grande carga 

de doença e implicações sociais, tendo vetor o mosquito Aedes aegypti, principal transmissor 

da coexiste com os homens em habitats domésticos e peridomiciliares (TORRES, 2008). 

E por fim, vacinação, pois no Brasil, as estratégias de vacinação têm alcançado 

altos índices de eficiência e caracterizado como parâmetro para iniciativas semelhantes em 

outros países (PORTO; PONTES, 2003). É importante frisar que para saúde do adolescente 

existem vacinas a serem implementadas e, muitas vezes, os jovens percebem como não mais 

participantes de esquemas vacinais. 

Utilizaram-se três vídeos das campanhas publicitárias na prevenção de acidentes 

de trânsito, que retratavam uma blitz na qual identificavam pessoas alcoolizadas conduzindo 

seu veículo e afirmando ter consumido pouca bebida alcóolica, contudo estavam visivelmente 

alcoolizadas. Este vídeo tinha como finalidade sensibilizar as pessoas de que álcool e direção 

não combinam. O segundo vídeo demostrava as vulnerabilidades das crianças para acidentes 

de trânsito, e os motoristas, muitas vezes, displicentes com os cuidados no trânsito. E o 

terceiro vídeo era uma chamada à direção consciente pelo risco que o transito traz a si e ao 

outro.  

Os adolescentes percebem pelos meios de comunicação, instrumento de maior 

divulgação, o risco que o trânsito pode acarretar à vida quando um condutor está alcoolizado, 

contudo são necessárias ações de reflexão sobre esse tema. 

Num estudo com 1.990 alunos, de idade entre 11 e 21 anos, de ambos os sexos, 

matriculados em escolas públicas e privadas em São Paulo, foi identificado que a prevalência 

de uso de álcool na vida foi de 62,2% e mais da metade (55%) dos estudantes conhecia 

alguém que sofreu acidente de trânsito provocado por motorista embriagado (VIEIRA et al., 

2007). 

Na reflexão emergiram algumas afirmativas, que consideravam a si e ao outro. O 

jovem deve sentir-se corresponsavel pelo outro, visto que na sociedade as relações 

interpessoais são inerentes, e o jovem não deve se limitar somente ao seu eu.   

 

 [...] pessoas bêbadas não devem dirigir porque pode causar um 
acidente (José D). 
 
O pai dirigindo bêbado coloca em risco a vida dos filhos (José F). 
 
A criança deve sempre está com adulto, não correr atrás de bola no 
meio da rua porque pode acontecer algum acidente, porque a criança 



105 
 

não olha pro lado e pro outro, sempre tem que ter uma pessoa para 
criança atravessar a pista (Maria E). 
 
A responsabilidade sobre as crianças, são os adultos os pais, contudo 
também somos responsáveis pelo outro (Jose H). 

 

Essa discussão sobre criança existiu pelo bairro onde residem, cujas as ruas são 

estreitas e as crianças brincam ali, havendo o risco visível de ocorrer algum atropelamento. 

Esse fato contextualiza a realidade desses jovens. Observa-se na fala de José H a identificação 

de si, como corresponsável pelo bem-estar do outro. 

Contextualizando as vulnerabilidades dos jovens, na sociedade há jovens em 

festas noturnas que saem de turma e o condutor ingere bebidas alcóolicas. O uso e o abuso de 

álcool e outras drogas constituem as principais causas desencadeadoras de situações de 

vulnerabilidade na adolescência (CAVALCANTE; ALVES; BARROSO, 2008). 

Colocou-se esta situação para a reflexão dos jovens, para eles avaliarem posturas 

diante desse fato. 

 Eu acho que deveria tomar a chave dele (Maria B). 
 
Não acontece só acidente com as pessoas que estão dentro do carro, 
mas também as que estão fora. Saiu na televisão que tinha cinco 
pessoas alcoolizadas voltando de uma festa e todos morreram. Por 
causa de um bêbado no volante todos os cinco morreram (Maria C). 
 
[...] mas não é só o álcool tem pessoas que ultrapassam o limite de 
velocidade, não adianta a pessoa não está bêbada, mas está abusando 
da velocidade. Isso também causa acidentes (José H). 
 

Na fala de Maria B, um ato sem resolução e reflexão, pois não o deixar conduzir 

seria uma solução pontual. Maria C exemplifica uma realidade brasileira quando descreve 

uma reportagem de acidentes de trânsito que diariamente são relatados e, por fim, José H, que 

considera outro item no trânsito que é a velocidade, ou seja, a imprudência dos condutores. 

Essas reflexões eram trazidas para o grupo, por estarem interagindo, na busca de 

promover qualidade de vida diante das vulnerabilidades da adolescência. 

Na discussão sobre a imprudência de condutores do trânsito, emergiu sobre as leis 

de trânsito, como necessárias de serem obedecidas para evitar acidentes. 

 

 É preciso obedecer às leis de transito (Maria B). 
 
Prevenção de acidentes envolve o cuidado consigo e com o outro 
(José H). 
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Identificam que a forma segura de conduzir e se proteger estão todas legisladas, 

sendo necessário segui-las e têm a percepção de que o cuidado envolve o zelo consigo e o 

outro com vistas à qualidade de vida de ambos.  

Promover saúde no ambiente escolar envolve adentrar as diferentes realidades dos 

educandos para fazê-los refletir sobre suas ações individuais que relacionam com ação 

comunitária. A criação de espaços para Promoção à Saúde envolve a relação de diálogo, do 

empowerment entre os profissionais e usuários do sistema de saúde, que devem estar 

preparados para intervir e ajudar a compreender a realidade de saúde da população, 

estimulando a sua participação e elaborando estratégias que visam a melhorar as suas 

condições de vida e saúde (HEIDMANN et al., 2006).  

A discussão foi direcionada para o segundo vídeo, que retratava a dengue. Este 

descrevia ações para evitar esta doença. Segundo Barreto e Teixeira (2008), a situação 

epidemiológica da dengue no Brasil é crescente, levando a consequências na forma explosiva 

nas populações urbanas. 

A reflexão sobre o tema permeava um pensamento coletivo, julgando a 

importância de unir forças para chegar a um objetivo: ações individuais que refletem em 

ações comunitárias. 

Sabe-se que, para diminuir os casos de dengue, existe uma forte parceria entre os 

brasileiros e o Governo com ações de prevenção, pois a prevenção envolve a conscientização 

de todos no combate às larvas do mosquito. A mobilização das comunidades para prevenção 

da dengue exige a continuidade de ações para o controle desse vetor. 

Sobre o ambiente saudável na prevenção da dengue, emergiram alguns 

comentários, como não deixar água parada, colocar as garrafas de “cabeça” para baixo, 

colocar terra nos jarros; contudo, a discussão se direcionava para uma reflexão maior sobre a 

necessidade de cuidar do ambiente, focalizando a dengue como doença. 

 

 Um menino teve perto de onde eu trabalho morreu de dengue 
hemorrágica (Maria D). 
 
Eu tive dengue é uma doença muito ruim sentia dor de cabeça, dor no 
corpo, dor nos olhos (José B). 
 

Maria D retrata a letalidade que dessa doença, e José B os sinais e sintomas 

desagradáveis que pode causar. Refletir sobre o ambiente é também refletir sobre a ação 
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comunitária, pois todos necessitam realizar ações individuais para o bem comum. Em posse 

dos meios de evitar a dengue surgiram algumas falas: 

 

Para campanha contra a dengue precisa da colaboração de todos 
(José I). 
Uma pessoa só não vai conseguir acabar com a dengue, é preciso 
todo mundo junto para combater (Maria D). 
 

                         Todos devem ficar juntos para combater essa doença (José H). 
 

Essa visão de coletividade foi ampliada para manutenção da saúde ambiental 
como um todo, fazendo refletir os adolescentes para ações comprometidas com o bem-estar 
humano e ecológico. 

Todos têm que seu unir para saúde ambiental, então a 
responsabilidade é de todos (Maria I). 
 
Se não cuidarmos do ambiente podem trazer riscos não só para nós, 
mas para a comunidade (José D). 
 

José  D  considerou  o  contexto  em  discussão  da  situação  hipotética  “Se  há  um  foco  

de  dengue  na  casa  do  vizinho,  somente  ele  tem  responsabilidade,  ou  todo  o  quarteirão?”. 

Embora houvesse o dialogo sobre a forma de transmissão e o combate ao vetor, a 

discussão sempre envolvia as ações comunitárias e a responsabilidade grupal do meio 

ambiente e do outro. 

Os jovens demostraram perceber que muitos adolescentes não têm consciência 

sobre isso ante essas afirmativas: 

 

Nem todos como jovens se sentem responsáveis no combate a dengue 
(Maria G). 
 
[...] na verdade ninguém parou para prestar atenção nisso, as pessoas 
podem evitar esses focos de dengue. Aqui no Brasil é assim, o Brasil 
está na lista dos países que tem muito lixo acumulado. Quando vem o 
período das chuvas, está acumulado lata, pneu, garrafas, vidros 
quebrados. Ai certas pessoas, são catadoras de lixo, tem ali o 
trabalho deles, ai pegam metal, alumínio, mas mais da metade da 
população não divide seu lixo , ocorre que coloca num lixo só, não 
separa, ai vem um gato, cachorro, abrem o lixo. E ele fica aberto, 
porque ninguém vai ajeitar, a chuva chega e cria o foco. A população 
não ajudou (José E). 
 

A fala do José E exemplifica claramente o descaso de muitos em relação ao lixo, 

pois, nos períodos chuvosos, há o aumento da incidência de caso de dengue em razão ao 
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acumulo de lixo nas ruas. Outro fato que ele retrata é o trabalhador informal que vive da 

reciclagem, contudo muitas vezes expõem o lixo, gerando odor e exposição deste roedores. 

A saúde ambiental envolve uma reflexão continua de ações para o bem-estar da 

população. Logo, nas ações educativas, é importante respeitar a autonomia e a identidade do 

educando e buscar a coerência com seu saber, na criação de espaços reflexivos (FREIRE, 

2002). 

A estratégia de prevenção da dengue foi entendida como possível, quando 

mediada pela participação de todos, afirmando que todos estão vulneráveis, desde que não 

haja medidas preventivas indiferentemente de classe social. Logo, favoreceu a reflexão de que 

o cuidado individual favorece ao cuidado coletivo na saúde ambiental para manutenção do 

ambiente seguro. 

Na última temática dessa oficina, vacinação, o vídeo falava sobre a necessidade de 

vacinação para prevenção da rubéola e o compromisso com a prevenção de rubéola congênita, 

tanto masculino como feminino.  

 

 É importante se vacinar contra rubéola para não passar pro bebê 
(Maria G). 
 
 O vídeo mostrou que o rapaz estava contaminado e deu lugar para 
uma gravida sentar dentro do ônibus, mas ele nem sabia que estava 
contaminado e podia passar para ela e ela passar para o bebê 
também (José E). 
 

O vídeo exposto tinha por função, como os outros, proporcionar a discussão. A 

escolha desse era exatamente para retratar a responsabilidade de cada um sobre si e, nesse 

contexto, indiretamente sobre o outro. Logo, a discussão sobre a vacinação, embora se 

caracterize como ação individual, também proporciona uma proteção coletiva. 

Discutiu-se sobre a importância da vacina. Emergiram duvidas sobre a vacina 

contra o tétano e hepatite. Muitos jovens afirmaram não se recordarem da ultima vez em que 

se vacinaram. Outros retrataram realidades particulares: 

 

Eu morava no interior e lá não tinha algumas vacinas, quando eu vim 
para cá perdi algumas por causa da idade, isso quando eu fui tomar 
H1N1 (José E). 

 
José E percebe a importância da vacinação e deixa claro que teve perdas na 

prevenção por não tomar as doses de vacinação da idade correta. Ao termino do encontro, os 
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adolescentes percebiam que os cinco vídeos relacionavam saúde e segurança, 

contextualizadas aos temas propostos da oficina. E foi solicitado que eles avaliassem o que 

havia aprendido da atividade. 

 Observou-se que, na avaliação, apareceram o cuidado no trânsito, cuidado com 

o ambiente na prevenção da dengue e a necessidade da vacinação; contudo, listaram outras 

reflexões: 

Aprendi sobre segurança e sobre a vida (Maria D). 
 
Segurança, prevenção, saúde (José H). 
 
Refleti que poucos jovens sabem dos perigos que hoje nosso mundo 
sofre (José E). 
 
Isso me fez pensar que a segurança no transito é muito importante 
como a prevenção das doenças transmitidas pela relação sexual 
(Maria A). 
 
Não dirigir bebo porque causa acidente e pode matar muitas pessoas. 
A dengue mata e todos tem obrigação a combate-la (José A). 
 
Aprendi mais com os colegas (José B). 
 
Hoje eu aprendi muitas coisas o mais importante é que devemos nos 
preocupar com a nossa segurança e a dos outros (Maria H). 

  

Os jovens afirmaram ter aprendido com os colegas a refletir sobre a segurança de 

si e dos outros. Maria A fez uma analogia com as infecções sexualmente transmissíveis (IST) 

e o trânsito. Esse tema no período da adolescência é muito atrativo, acredita-se que a jovem 

gostaria de retratar que a mesma importância que ela dá para prevenção de uma IST seja 

também igual para prevenção de acidentes de trânsito, enfatizando o autocuidado.  

Os jovens foram passiveis à reflexão, embora muitos tinham retratados os temas 

de forma estereotipada. A ação educativa visava à discussão dos temas, de forma que 

expressassem o que julgavam sobre o assunto. A reflexão sobre o jovem como capaz de 

cuidar de si sem desvincular o compromisso com a sociedade foi uma tentativa de romper 

com o paradigma do individualismo na adolescência, e sim levá-lo a perceber-se como um 

agente coletivo com força articuladora para mudanças. 

Nesse primeiro encontro, observou-se como o modelo de Enfermagem RLT, 

forneceu um conceito em sua atividade de vida que permeou um direcionamento para a 

discussão. É importante considerar o fato de que, para o educador em saúde, o enfermeiro, 
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não há ensino sem pesquisa e que a pesquisa comprova, constatando pode haver intervenção e 

na intervenção há a educação reciproca (FREIRE, 2002). 

 

7.2.2  Segundo encontro: Respiração  
 

 Essa atividade de vida contempla itens necessários para saúde respiratória do 

individuo e da comunidade. No que concerne os adolescentes, a discussão envolveu as 

vulnerabilidades em relação ao tabagismo e às drogas ilícitas.  

Num estudo realizado por Menezes et al. (2011) com 4.325 adolescentes tabagista 

em Pelotas, RS, constatou-se que cerca de 30% dos adolescentes apresentaram algum tipo de 

problema de saúde mental. Logo, instigar as motivações para o tabagismo é uma ação 

necessária para implementar medidas preventivas. 

Em outro estudo realizado com adolescentes numa escola em São Paulo, 

observou-se que as drogas mais utilizadas entre eles foram: solventes (10,0%), maconha 

(6,6%), ansiolíticos (3,8%), anfetamínicos (2,6%), cocaína (1,6%) e anticolinérgicos (1,0%) 

(GUIMARÃES, 2004). Esse resultado é preocupante no cenário da sociedade brasileira, pois 

o uso de drogas iliticas pelos jovens acarreta prejuízos no seu período formativo e nas 

relações familiares. 

Nesta oficina, novamente, utilizou-se vídeos que pudessem levá-los à reflexão 

sobre as consequências do uso de drogas e a prevenção à exposição, totalizando quatro 

vídeos. O primeiro alertava o jovem sobre o tabagismo, fazendo uma analogia entre o 

consumo de cigarro e o marketing que envolve esse setor, por apresentar-se em novelas, 

festas,   ter   sabores   diferentes,   formas   de   “sedução”   para   o   jovem   consumir. Como uma 

participante nomeou esse vídeo “O vídeo mostrava a juventude e o cigarro”. 

Depois deste, foi feita a discussão pelo questionamento dos motivos que levam os 
jovens a fumarem. 

 Eles fumam por moda, mas é diferente, cigarro prejudica o pulmão e 
faz mal (Maria G). 

 
 [...] os jovens fumam mais por curiosidade, depois que eles matam a 

curiosidade uns deixam e outros continuam (José E). 
 

Resta constatado nas falas que o adolescente inicia a fumar por influencia do meio 

e mediado pela curiosidade. Em estudo desenvolvido em escolas públicas e privadas de 

Curitiba (PR), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS), em 2002 e 2004, com 3.690 escolares 

de 13 a 15 anos, observou-se a elevada prevalência de tabagismo entre escolares, cujos fatores 
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significativamente associados comuns às três capitais são ter amigos fumantes e estar exposto 

à fumaça ambiental fora de casa (HALLAL et al., 2009).  

As amizades, no período da adolescência, é um item importante a considerar, pois 

as relações aos pares exercem influência no adolescente. Muitas vezes, na tentativa de ser 

comum ao grupo, insere-se em práticas nocivas a sua saúde como o tabagismo. Na discussão 

sobre o habito de fumar, foi feita a reflexão sobre o adolescente nesse contexto. 

 

O adolescente continua fumando, porque cigarro é vício (Maria G). 
 
Às vezes eu fumo também, às vezes assim, quando eu vou para uma 
festa, por influencia, por curiosidade pela quantidade de cigarro que 
tem fico experimentando um e outro, mas tudo é uma coisa só (José 
B). 
 
[...] o final das pessoas que fumam cigarro é ficar doente e até morte 
(Maria D) 
 

A fala da Maria D ensejou margem para a discussão sobre as consequências do 

cigarro. Sabe-se que, a cada ano, aproximadamente cinco milhões de pessoas morrem por 

patologias relacionadas ao tabaco e a previsão é de que, persistindo o atual modelo de 

consumo, em 2030, serão oito milhões de mortes ao ano (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2008). 

Dialogou sobre as consequências do fumo para neoplasias, problemas 

cardiovasculares e pulmonares, como também sobre o fumo e o jovem, pois, muitas vezes, o 

adolescente se sente isento de riscos. 

 
 [...] pode manchar o pulmão (José F). 
 
As pessoas fumam quando estão nervosas (Maria E). 
 
Eu tenho um amigo que diz que o cigarro é um calmante para ele 
(Jose A). 
 
[...] vai chegar uma hora que ele vai se prejudica (Maria D). 
  
[...] ai toda vez que ele ficar nervoso ele vai querer fumar, porque ele 
viu que na primeira vez ele se acalmou e vai fumar na segunda e 
assim vai [...](Maria E). 
 

Os participantes percebem o risco que o tabagismo pode ofertar aos adolescentes, 

principalmente no sistema pulmonar, no entanto também afirmaram o cigarro como fator 



112 
 

ansiolítico. Estudos epidemiológicos demonstrou uma associação entre tabagismo e 

transtornos psiquiátricos, incluindo ansiedade e depressão (KENDLE et al., 1993). 

Nessa visão, o cigarro também pode ser utilizado como refugio para esses 

adolescentes em de suas realidades. Segundo Prata e Santos (2009), o adolescente está 

exposto a situações de vida para as quais nem sempre está pronto ou se acha capaz de 

enfrentar, como conflito da separação dos pais, a decisão de optar por uma carreira 

profissional, inserção no trabalho pela dificuldade financeira familiar, o padrão de beleza 

estereotipado da sociedade, a sociedade consumista, entre outras situações que influenciam 

em grau e momentos diferentes de forma decisiva no uso, ou não, do tabaco. 

A discussão refletiu sobre a decisão dos adolescentes em não fumar, em ter 

hábitos saudáveis, bem como afastar-se de situações que os submete a risco de conhecer o 

tabaco. 

Após a discussão do tabagismo, iniciou-se o diálogo sobre as drogas ilícitas. O 

segundo vídeo demonstrou a ação de um viciado quando está na “fissura”, querendo a todo 

custo consumir a droga, sendo uma alerta para o risco do consumo de drogas. 

No terceiro vídeo, há um depoimento de um usuário de crack, afirmando que a 

primeira fez que consumiu foi somente para experimentar e acabou consumindo cada vez 

mais droga. Ele contextualiza o sofrimento da família com esse problema. E, por fim, o quarto 

vídeo, um   “Rap”, no qual o cantor afirma o medo diante do vício e das consequências 

maléficas do seu uso, também o comprometimento da família e a prisão que o crack 

proporciona. Com a problematização do vídeo, emergiram os seguintes comentários: 

 
O vídeo mostra a dependência química (José F). 
 
Uso do crack (Maria G). 
 
Não é só o viciado que sofre, mas a família também (Maria C). 
 
O viciado que gastou tudo que tinha e vai em casa para tirar algo de 
valor para comprar mais droga, ai como acaba o dinheiro dele, ai o 
jeito é roubar, porque o vício fala mais alto (Maria I). 
 
Quem quer usava crack já morreu, perdeu a vida por causa disso 
(José D). 
 

Os jovens perceberam os vídeos como meio de problematização do usuário de 

drogas em sua dependência e as consequências no âmbito familiar, bem como o envolvimento 

deles com a criminalidade para sustento do vício. Guimarães  et al. (2009) constataram  que 
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famílias com dependentes químicos, em sua maioria, possuem características disfuncionais 

como conflitos entre familiares, pouca proximidade entre os membros, falta de uma hierarquia 

bem definida e pais que não dão exemplo positivo quanto ao uso de drogas. As relações 

familiares são conflituosas e desgastadas; não há espaço para o diálogo. 

 

 Sobre o conhecimento dos adolescentes sobre as drogas eles relataram: 

 

Maconha, cocaína (Maria G). 
 
Oxi é uma nova que tem até óleo de carro. É mais barata que o crack. 
O vicio do oxi é pior (José C). 
 
Onde eu moro tem uns adolescentes pegam uma cartela de 
comprimido que as pessoas tomam para se controlar, eles tomam 
para ficarem doidos. Eles tomam e ficam louco louco ali eles chamam 
de repinol. E um comprimidozinho que eles tomam e ficam loucos. 
Aqueles que não tem atitudes de ir bom roubar, eles tomam aquele 
comprimido e vão de cara. Em não estão nem ai (Maria I). 
 
 O oxi é um pó modificado, ele é cheirado. Ele é pior que o crack 
(José A). 

  

É perceptível a vulnerabilidade desses adolescentes para conhecer as drogas, 

contudo exemplificam com suas vivencias como é ser uma pessoa viciada, bem como as 

implicações sociais visto pelo comentário do uso de droga para a prática do crime. Segundo 

Conte et al. (2005), o uso de drogas e a criminalidade  como fenômenos complexos são 

reflexos do paradoxos da realidade brasileira. 

O dialogo foi mediado pela palavra vício e pelo vocabulário fissura. Eles 

compreendem a fissura de forma clara, pois é do convívio deles pessoas que possuem esses 

comportamentos de querem de toda forma consumir a droga. Após essa afirmativa, 

emergiram algumas narrativas sobre o consumo de maconha e efeitos da droga. 

 

[...] fica muito doido e acaba fazendo o que não quer (Maria D). 
 
 Ficam cheio de cãozinho na mente, fica doido e perturbado demais 
(José D). 
 
A maconha é uma erva que a pessoa desmancha, coloca o papelzinho 
e pronto, vai embora... esqueceu o papel (Maria J). 
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As pessoas que usam maconha ficam com os olhos vermelhos, atacam 
as panelas ficam com fome, com viagens. Eles se acham gordo porque 
comem muito, mas na verdade ficam só emagrecendo por causa da 
droga, mas é a droga tomando conta (Maria I).  
 
[...] eu conheço pessoa que mora perto lá de casa que são 
dependentes químicos, da maconha, quando eu cheguei aqui eles 
eram quase do meu peso, seco seco, ai começaram a usar e agora o 
pessoal tá uma bola, disseram que ficam com olho vermelho, boca 
seca e viajando (José E). 
 
Eles ficam achando graça... a pessoa fica com muita adrenalina (José 
C). 
 
[...] cocaína a pessoa fica com os olhos arregalados, perde o apetite 
também fica com o nariz coisado... o nariz para o pó [...](José D). 
 

As falas dos jovens revelam mais uma vez o meio no qual eles vivem e o 

reconhecimento da alteração de comportamento que a droga pode trazer. Ainda nesse diálogo, 

emergiu  a  afirmativa  “Na balada, a galera fica pirada”.  Locais  de  vulnerabilidade  para  esses  

jovens para o consumo de drogas são bares, festas que, muitas vezes, retrata o primeiro 

contato com as drogas, e o início de uma escravidão, ou seja, da dependência química. 

Conscientizar os adolescentes acerca do caráter nocivo dessa pratica é um item 

necessário e importante  para manter o jovem com maior qualidade de vida e bem-estar. Ao 

questioná-los, se os adolescentes tem necessidade de usar drogas, foi unanime a resposta 

negativa. Refletir, contudo, sobre a decisão de não experimentar drogas seja pelo motivo de 

curiosidade ou influencia. Integrando-se a esse diálogo, houve um comentário sobre 

relacionamento com usuários de drogas:  

 

[...] quando chega um gaiato com catinga de maconha, a gente que 
vai se afastar porque ele é um usuário de droga. Ninguém quer se 
envolver com um usuário de droga, porque quem usa droga quer 
levar a pessoa a ir usar com ele! (Maria I) 
 
[...] ficar perto de uma pessoa dessa é ficar perto da morte. Se um 
cara desse estiver devendo vem os outros para matar (José D). 

 

Os riscos de envolver-se com usuários na visão destes é arriscar a própria vida. 

Percebem a vulnerabilidade de iniciar o consumo de droga e adentrar esse mundo de retorno 

difícil. Novamente se questionou sobre os motivos pelos quais os adolescentes usam drogas, 

numa tentativa de levá-los a refletir sobre seu não uso, obtendo a seguinte resposta:  
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Os adolescentes usam drogas pela curiosidade, verem os outros 
fazendo, será que é bom? Será que não é? Será que eu vou ou não, 
mas pela influencia acabam indo. Ai ele se ferra. Eles sabem escolher, 
mas para voltar não. Vão querer uma droga mais forte (Maria I). 

 

Segundo Pratta e Santos (2009), o uso de substâncias psicoativas por pessoas 

próximas aos adolescentes, como amigos, pode estimular o consumo, pois estes funcionam 

como modelos para os adolescentes. A adolescência é marcada pelo período de descobertas, 

logo, é nessa época que ocorre o primeiro contato com drogas licítas e ilícitas. Outros 

afirmaram sobre o consumo de drogas - usa para se amostrar -, no sentido de autoafirmação 

até mesmo o encontro de si. 

Após esse diálogo, iniciou-se uma reflexão sobre as consequências do uso de 

droga para os adolescentes. Foi enfática a percepção de morte ou prisão por crime. O bairro 

no qual eles residem tem alta taxa de criminalidade; muitos crimes de relação direta ou 

indireta com as drogas.  

Mas nem todos alguns consegue deixar as drogas...  Acontece a morte 
ou a cadeira. A morte porque eles devem, se viciam, como não tem 
dinheiro compram fiado. Ai como não tem dinheiro o traficante vem 
mata... ai fica pela vida. O dinheiro que você tá devendo fica pela 
vida. Por causa de  5, 3, 2 reais eles matam. Eles compram e não tem 
o compromisso de pagar. Como dizem eles vem e faz (Maria I). 

 

Segundo Adorno (2002), a criminalidade cotidiana é um infindável número de 

situações, envolvendo conflitos entre pessoas conhecidas, cujo desfecho é a morte ou outra 

consequência trágica. O comentário de Maria I contextualiza a vivência do bairro no qual 

reside. Sabe-se que o meio exerce influência sobre o individuo, logo, os jovens têm na sua 

vida diária relatos de situações negativas em relação às drogas, mas, mesmo com isso, 

experimentam ou fazem o uso continuo delas. Assim, a discussão focalizou-se na prevenção 

do uso de drogas percebida como nunca experimentar. 

No final do encontro, houve a avaliação. Segundo Barros et al. (2008),  uma das 

principais finalidades da avaliação é indicar ao educando como superar suas dificuldades, 

favorecendo ao aprendiz ter efetivamente novas oportunidades de estabelecer o seu 

aprendizado. Assim, listaram suas avaliações:  

O único caminho é a distancia das drogas. Diga não as drogas (Maria 
I). 
 
Eu nunca vou usar drogas, porque a droga mata. Eu estou gostando 
muito de vim para cá (Maria D)! 
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Aprendi que drogas mata você e mata as pessoas ao seu redor. E que 
vicia e estraga a sua vida. Estou adorando essas aulas pois estou 
aprendendo muito (José C). 
Não as drogas. A droga é uma coisa muito fácil mais você que é 
adolescente não use. Porque é um caminho sem volta. Eu estou 
gostando dos encontros (José A). 
 
Eu só digo uma coisa eu já usei e digo não é bom que não usou nem 
tente é péssimo e quem já usou não use mais por favor (José D). 
 
O crack prejudica a pessoa e a família e leva a pessoa para um lado 
ruim da vida (Maria I). 
 
Hoje ficou que o crack não usar porque ele acaba com a família e 
todas as pessoas próximas ao usuário. Gostei dos vídeos (José B). 
 
Ficou claro que qualquer tipo de droga vicia e todas tem a mesma 
consequência. Cadeia ou morte (Maria B). 
 
Aprendemos que as drogas pode prejudicar a sua família e também 
pode matar (José I). 
 
Hoje foi bom porque falamos sobre drogas e tinha coisa que eu não 
sabia tipo dos efeitos (José F). 
 
Não fume droga porque ele mata, nunca tente fumar cigarro porque 
deixa viciado (Maria J).  
 
Drogas mata é um caminho sem volta, nunca use crack porque destrói 
a vida, nunca experimente cigarro porque você pode se viciar e se 
prejudicar (José G).  
 
Droga mata não use você pode morrer. Crack vicia nem tente 
experimentar procure algo que possa ajudá-lo nem chegue perto 
disso. Digo não as drogas (Maria A).  
 

As avaliações tiveram em comum a percepção da droga como agente nocivo para 

o jovem, um caminho sem volta com repercussão em diferentes instâncias na vida do 

adolescente familiar e social, bem como método preventivo a não exposição a elas. Também 

houve comentários sobre o aprendizado na atividade educativa e a aprovação dos vídeos. 

Na perspectiva mais ampla na promoção da saúde, é importante destacar o 

“empoderamento” para o autocuidado e, principalmente, as reivindicações em relação à 

melhoria da qualidade de vida individual e da comunidade (FIGUEREIDO, 2006), fazendo 

dessa forma adolescentes interessados em refletir sobre seu contexto de vida e 

vulnerabilidades. 
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7. 2. 3 Terceiro encontro: Comer e beber/ Eliminação 
 

Esta oficina tratou das atividades de vida comer e beber e eliminação, envolvendo 

práticas alimentares e hábitos vesico-intestinais, contudo, o enfoque da segunda atividade de 

vida foi relacionado à saúde ambiental.  

Torna-se importante a discussão sobre uma alimentação saudável, pois segundo 

inquérito alimentar com um grupo de 153 estudantes sobre as três principais refeições diárias 

entre os adolescentes, observou-se que o desjejum é a refeição mais negligenciada pelos 

adolescentes, tendo o consumo de nutrientes deficiente, agravando quadros como obesidade 

entre outros (GAMBARDELLA; FRUTUOSO; FRANCH, 1999). 

Esta pesquisa também abordou sobre o uso e abuso do álcool. Sabe-se que o 

álcool é a substância mais consumida entre os jovens, valendo salientar que início de uso tem 

sido cada vez mais precoce, acarretando o risco de dependência futura e uma série de 

comportamentos de risco, como acidentes, agressões físicas e criminalidade (PECHANSKY; 

SZOBOT; SCIVOLETTO, 2004).  

No que concerne à eliminação, inicialmente foi programado para ser discutido o 

tema constipação, contudo, após as entrevistas individuais, modificou-se para a temática 

saneamento básico. Esse tema também poderia ter sido explorado na atividade de vida 

manutenção do ambiente seguro, porém a ação educativa preocupa-se com a individualidade 

do ser e com a necessidade de orientações de acordo com a realidade. As atividades de vida se 

sobrepõem, pois envolvem a atender o ser complexo homem. 

A reflexão desta oficina alicerçou-se na prevenção de uma alimentação 

inadequada, no consumo de álcool e na responsabilidade do adolescente para preservação do 

meio ambiente.  

Para contextualizar o adolescente e o álcool, utilizou um vídeo que relata as 

consequências do exagero das bebidas alcoólicas como agressões interpessoais, acidentes de 

trânsito, brigas domésticas, os riscos de forma geral que pode levar a morte.  

A partir do vídeo problematizante, emergiram os seguintes comentários: 

 

 [...] as consequências da bebida, as brigas, o transito para quem 
bebe. A pessoa bebe e vai dirigir...Porque a pessoa que bebe, tem que 
saber beber, chega em casa e quebra tudo já aconteceu na minha 
casa com meu pai morto de bebo (Jose I). 
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As experiências dos jovens devem ser consideradas, pois refletem a percepção 

deles a respeito do mundo.  Numa pesquisa sobre o Consumo Nocivo de Álcool e Drogas em 

Escolas Europeias, observou-se o impacto de culturas específicas e suas normas sociais sobre 

o comportamento de beber do adolescente, havendo influências de gênero (ANDRADE; 

ANTHONY; SILVEIRA, 2009). Logo, as necessidades culturais diversas salientam o fato de 

que nenhuma estratégia em massa pode ser aplicada nos campos da educação e prevenção, 

pois precisa ser contextualizada a realidade do grupo.  

O aspecto cultural é imprescindível nas ações educativas, pois direciona o grupo 

para as condições reais de cada grupo e comunidade. Questionou-se, então, o motivo pelo 

qual os jovens ingerem bebidas alcoólicas. Eis narrativas: 

 

 Porque os jovens acham divertido a bebida, mas para mim não é 
divertido porque a bebida causa muita briga, muita confusão, até 
morte causa (Maria G). 
 
Os jovens têm curiosidade e acabam bebendo se viciando (José I). 

 

Numa pesquisa realizada com 866 adolescentes chilenos, envolvendo o contexto 

de latino-americanos, observou-se que o fácil acesso ao álcool é item que colabora para o 

inicio precoce, como também familiares, jovens e relacionamentos com seus pares. Então, as 

influências familiares, individuais e da comunidade devem ser consideradas em conjunto para 

prevenir ou reduzir o uso de substância (HORNER et al., 2011). O relacionamento aos pares 

na adolescência predispõe a muito risco quando não estabelecido de forma saudável. 

Maria G expõe sua percepção e descreve vivências de pessoas alcoolizadas como 

a maior incidência de brigas culminando em morte. O meio no qual esses adolescentes vivem 

é marcado por essas ações que caracterizam um ambiente vulnerável para qualidade de vida 

desses adolescentes. 

Eis algumas situações de vida dos adolescentes.  

 

[...] conheço um homem perto lá de casa que ele bebia todo o dia e 
acabou morrendo. Deu problema no fígado do homem que bebeu 
tanto (José I). 
 
Meu tio acabou tendo problema no fígado (Maria B). 
 
Cinco pessoas da minha família morreram por causa do álcool. A 
pessoa quando bebe acaba demostrando o que não faz quando está 
bom. Uma delas foi meu pai. Toda vez que ele bebia ele agredia meu 
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sobrinho e teve uma vez que tentou matar. Ai brigou se separaram 
meus pais. Passou uns três anos ai a gente ficou sabendo que ele 
morreu por causa da bebida, causou um acidente além ter matado a 
pessoa que estava acabou morrendo também. Ele estava de moto na 
estrada e foi morte imediata devido ao álcool e a velocidade (José E). 

 

É notável nas narrativas, percebe-se que as experiências são assimilações de 

situações reais e importante meio de reflexão sobre as consequências da ingesta de álcool, 

visivelmente percebida como negativa no aspecto social, familiar e biológico. 

Sabe-se que o álcool sobrecarrega o fígado e pode acarretar danos irreversíveis 

como cirrose hepática. A história familiar de José E define a de muitos jovens - perda de entes 

familiares em razão do álcool com agressões físicas, acidentes de trânsito - por uma ação 

irresponsável de unir álcool com a direção. Consoante outros estudos sobre os problemas 

relacionados ao uso do álcool, o consumo e a dependência do álcool aumentam o risco para 

problemas sociais, de trabalho, familiares, físicos, legais e violência, tendo como resultados 

altos níveis de conflitos interpessoais, além de problemas clínicos relacionados ao uso do 

álcool (REINALDO; PILLON, 2008). 

Os acidentes de trânsitos, embora já discutidos na atividade de vida manutenção 

do ambiente seguro, foram novamente retomados, pois as vulnerabilidades dos adolescentes 

são transversais às demais atividades, caracterizando a complexidade do período da 

adolescência. 

A discussão seguia sobre a precocidade do consumo do álcool:  

 

 [...] os jovens começam a beber com 14 anos. Eles estão começando 
cada vez mais cedo para saber como é que é (José I). 
 
Mas já tem criança que bebe (Maria G). 

 

Num estudo de prevalência do uso de álcool realizado com 1.056 adolescentes 

entre 11 a 15 anos de idade no Rio Grande do Sul, observou-se que o uso de bebidas 

alcoólicas foi prevalente em ambos os sexos e com início extremamente precoce, 

demostrando a necessidade de medidas preventivas com maior precocidade para controlar o 

uso de álcool nessa faixa etária (STRAUCH, 2009). Maria G refere que a precocidade está se 

estendendo para infância, então, rever as vulnerabilidades é item necessário para a prevenir 

essa exposição e as orientações e reflexões devem iniciar ainda ao final da infância. 

O álcool na visão dos adolescentes participantes foi percebido como forma de ter 

coragem para realizar o que sem o consumo não teria, caracterizando o álcool como um meio 
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para proporcionar a sensação de coragem, mas sem agregar julgamento do risco que é para si 

e para o outro. 

 A pessoa ficar mais ativa... sei lá (Maria B). 
Se for dirigir com uma velocidade muito rápida, ai nisso tem perigo 
de causar um acidente, bate em outro carro, bate num poste (José I). 
 
Meu padrinho tem um carro e ele era doido para dá um cavalo de 
pau, mas nunca tinha coragem, parece que o carro fica rodando em 
círculos. Ai ele foi para depois da ponte, quando a mare seca. Ai ele 
pegou e começou tomar algumas, acho que foi uns vinte litros. Muita 
cerveja, não é? Ai entrou, ele, mais cinco amigos, mas duas crianças 
ai saiu na rua em alta velocidade e começou a fazer cavalo de pau. 
Ele disse que a partir daí começou a beber mais, dizia que a bebida 
fazia ele criar mais coragem. E também tudo que acontecia. Se ele 
perdia o emprego, se tinha festa tudo ele bebia (José E). 

 

 Narrada por José E, a inconsequência de um adulto em não dirigir de maneira 

segura, colocando em risco a vida de outras e dentre estas crianças. Não bastando os atos 

descritos, utilizava a bebida como um meio de expressar suas emoções sejam positivas ou 

negativas. A identidade para os adolescentes envolve a família com ampla diversidade de 

valores, formas de organizar o seu modo de vida, portanto, os vícios familiares também 

atingem o adolescente com a participação direta nessa construção (ROEHRS; LENARDT; 

MAFTUM, 2008). 

Eles percebem que, legalmente, menores de 18 anos não podem consumir bebidas 

alcoólicas. Também trazem a afirmativa de que muitos adolescentes que começam beber e 

não sabem parar, como se não tivessem limites.  No contexto social relativista que se vive, 

onde tudo é permitido, refletir sobre a responsabilidade no consumo de álcool é de suma 

necessidade, porém deve-se subsidiar o fortalecimento da decisão dos jovens em não fazer 

práticas nocivas a sua vida. 

Dando sequencia à oficina, apresentou-se o vídeo problematizante sobre 

alimentação dos adolescentes. Tratava-se de uma reportagem, divulgada em âmbito nacional, 

que afirmava que os jovens brasileiros se alimentam mal com substituições de refeições por 

biscoito e salgados, com grande ingesta de alimentos ricos em gordura, açúcar e sal. Dessa 

forma, acarreta um aumento de jovens com excesso de peso, com carência de vitaminas, 

desnutridos, por essa alimentação inadequada. 

Num estudo com adolescentes de dez a 12 anos, realizado em 2004/2005, em 

Pelotas- RS, observou-se uma elevada prevalência de dietas ricas em gordura e pobres em 

fibra nessa população de adolescentes, contextualizando a necessidade de ações que 
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favoreçam hábitos alimentares saudáveis urgentemente (NEUTZLING, 2007). Ante tal  

problematização, afloraram os seguintes comentários: 

 

 Os jovens comem mais salgado e bebem mais refrigerante (José I). 
 
 Conheço um adolescente que só come pastel com suco (Maria B). 
 
[...] tipo essas coisas assim...bagulho, eu como, mas é difícil, eu como 
mais é arroz, feijão (José D).  
 
O jovem já não come o que é essencial para saúde e o que o corpo 
pede, come muita coisa industrial, diferente de antigamente, hoje é 
extravagante a comida industrial (José E). 

 

Os adolescentes percebem as fragilidades da alimentação atual dos jovens. O 

comentário de José E demostra a analogia com tempos remotos, pois atualmente a variedade 

de alimentos e a facilidade de consumo de industrializados, situam os jovens mais vulneráveis 

para numa alimentação não saudável.  

Segundo Ferreira, Chiara e Kuschnir (2007), o consumo de frutas e hortaliças 

entre adolescentes brasileiros caracteriza-se como uma situação desfavorável para a saúde em 

razão da pouca ingesta. Esse consumo de frutas e hortaliças por adolescentes diminuiu ao 

longo das décadas e vários fatores contribuíram para que esse panorama se instalasse; 

contudo, a promoção da alimentação saudável torna-se alvo de várias campanhas para 

prevenção de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), que envolve a adoção de hábitos 

mais saudáveis. 

Instigar os adolescentes acerca de como eles percebem uma alimentação saudável 

é adentrar a realidade deles para elaboração de medidas cabíveis a fim de levá-los a refletir 

sobre suas vulnerabilidades. Eles possuem conceitos estereotipados em relação à alimentação 

saudável, mas sem aplicabilidade, como realizar a ingesta de frutas e verduras. Sobre as 

consequências de uma alimentação desregrada, evidenciam-se as opiniões:  

 

 Ficar obeso (Maria G). 
  
 Muito obeso pode ficar com problemas no coração (José I). 
 
Adoece fácil, porque a pessoa enfraquece (José A). 
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Foi esclarecido acerca dos passos da alimentação saudável, enfatizando o 

surgimento de patologias não transmissíveis. Embora eles saibam que isso pode ser uma 

consequência, não se sentem susceptíveis e não tomam medidas de prevenção. 

Segundo Mariath et al. (2007), o diagnóstico precoce do estado nutricional e de 

fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis possibilita ações de cunho 

preventivo e educacional sobre a importância de hábitos alimentares. O diálogo focalizou-se 

na responsabilidade do jovem em relação a sua alimentação na adesão a novas práticas 

alimentares. 

Além disso, deve fazer parte do elenco de ações futuras a avaliação nutricional 

dirigida a adolescentes, de forma a propiciar o acompanhamento da magnitude e das 

tendências temporais desses fatores, bem como avaliar as ações dirigidas a esse grupo 

populacional (LEVY et al., 2010). 

O último vídeo do encontro reporta-se ao saneamento básico precário de bairros 

periféricos, descrevendo as dificuldades das comunidades na prevenção de doenças oriundas 

dessas circunstâncias. Situações comumente vistas são crianças brincando perto do esgoto a 

céu aberto, ocasionando casos de diarreias. 

As discussões buscaram ampliar a visão dos jovens desde o consumo saudável de 

alimentos como também o destino das eliminações vesicais e intestinais, pois o ambiente é de 

responsabilidade de todos. A percepção do jovem nesse contexto foi a margem da situação 

real, evidenciada pelas falas: 

 

 Esgoto é onde tem agua suja e as pessoas rebolam coisas (José I). 
 
É o saneamento básico (Maria A). 
 
O esgoto ao céu aberto vai contaminar o ambiente todo, nele há fezes 
(Maria G). 
 
[...] lá na minha rua, quando fica tudo entupido, transborda e fica 
todo na quadra, fica com aquela catinga de merda (José E). 

 

Eles percebem falhas no saneamento básico de suas ruas, como também a atuação 

nociva das pessoas em colocar o lixo em lugares inapropriados, colaborando com a piora do 

odor e aparecimento de doenças. Refletem um não compromisso com o meio ambiente 

quando  acreditam  que  o  papel  do  jovem  seria  limitado  a  “não colocar lixo na rua”  Maria  C  e  

“Não chegar perto!”  José  I. 
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O jovem deve refletir, discutir e buscar melhorias para si e para a comunidade, 

almejando sua qualidade de vida. Práticas de enfermagem e de investigação podem agir de 

acordo com os resultados do estudo e, de forma holística, avaliar e intervir para promover a 

saúde e reduzir os riscos ambientais vivenciados pelos jovens (GARCIA; MEDEIROS, 2007). 

É necessária, porém, uma ação mais enfática de convencimento de que o adolescente também 

é responsavel pelo meio ambiente.  

Por fim, no momento avaliativo, eles foram incentivados a escrever o que haviam 

apreendido do encontro.  

 

Eu pensava que fazia uma boa alimentação só hoje pude ver que 
minha alimentação não era boa. Vou tentar mudar (Maria C).  
 
Aprendi sobre os riscos da bebida alcoólica, sobre má alimentação e 
obesidade e também as consequências do saneamento aberto (José B).  
 
Bebida, alimentação saudável e sobre esgotos aberto e doenças (José 
E). 
 
Não rebolar lixo para não pegar doença. E não beber para se 
embriagar (José D). 
 
Não beber quando for dirigir, colaborar em não jogar o lixo nos 
esgoto, comer bem e que é necessário para lhe fazer bem (Maria G). 
 
Eu aprendi a ser cuidar das doenças, não beber bebidas alcoólicas e 
não dirigir (Jose C). 
 
Alimentação saudável, verduras e frutas, bebidas, se for dirigir não 
dirija (Maria I). 
 
Eu aprendi que a bebida não é bom para a saúde e que em vez de 
comer coisas gordurosas, e sim coisas saudáveis (Maria D). 
 
Uma saúde melhor para melhorar vida da pessoa para não sofrer as 
consequências (Maria G). 

 

 

A maioria das avaliações envolvia a percepção dos três temas - alimentação 

saudável, prevenção do abuso do álcool e importância do saneamento básico - contudo eles 

refletiram mais sobre o álcool e a alimentação, pois estão mais contextualizados a vivências 

deles. 
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Segundo Ferreira (2006), o desenvolvimento de pesquisas em Enfermagem por 

meio da aplicação de técnicas grupais, é uma boa investida dos profissionais preocupados 

com a dimensão humana, pois se caracteriza como estratégia de atenção à saúde 

coletivamente no estabelecimento das relações. 

 

7.2.4 Quarto encontro: Higiene pessoal e vestir-se/ Manutenção da temperatura 
corporal. 

Nessa oficina educativa, houve a junção de duas atividades de vida - higiene 

pessoal e vestir-se e manutenção da temperatura corporal.  A primeira configura a hábitos de 

higiene como cuidado com o corpo e com os dentes, também se estendendo à lavagem das 

mãos. O vestir-se reflete muito o contexto no qual o jovem se insere, bem como delimita 

parâmetros para o exercício de sua sexualidade. Já manutenção da temperatura configura-se 

na realidade climática de adaptação do ser humano ao ambiente. 

O primeiro vídeo utilizado abordava a higiene das mãos. Esse vídeo foi 

desenvolvido pelo Ministério da Saúde na campanha contra a H1N1. Envolvia a necessidade 

de higienizar as mãos em lugares públicos, após alguma ação, antes de comer, até mesmo 

antes e após o manuseio de olhos e nariz. Esse vídeo problematizante, porém, se estendeu 

para a discussão da higiene corporal. 

A reflexão envolveu também as patologias de contato direto, havendo a discussão 

de situações corriqueiras, como ao sentar em algum lugar onde uma pessoa sentou 

anteriormente com uma infecção de contato; porém a finalidade era levá-los a ter 

responsabilidade no cuidado com seu corpo. 

Segundo Ferreira (2006), na tentativa de ampliar o conceito de cuidados 

fundamentais em Enfermagem, as pesquisas buscam desvelar as representações sociais do 

corpo e os cuidados indicados pelos próprios sujeitos para assim a enfermagem contextualizar 

suas ações de acordo com que a população quer. Assim, instigou-se sobre a prática de higiene 

corporal na visão dos jovens estudados:  

 

Prevenir doença bacteriana (José E). 
 
Antes sempre da gente fazer alguma coisa devemos lavar as mãos, 
principalmente na cozinha (Maria G). 
 
Quando tomo banho sinto preguiça (José B). 
 
Eu me sentindo aliviada porque está limpa (Maria I). 



125 
 

 

São perceptíveis nas falas essa pratica na prevenção de doenças e práticas 

domesticas. Houve também a sensação de que a limpeza pode trazer, como relatado por Maria 

I  “aliviada por está limpa”,  e  a  sensação  de  relaxamento  percebido  como  preguiça. 

Para o adolescente, a higiene corporal deve ser atentamente trabalhada pelas 

mudanças ocorridas na puberdade e mediadas para o compromisso de ter cuidado com o 

corpo no exercício de sua sexualidade. 

Dando continuidade à oficina, iniciou-se um diálogo sobre o vestuário do 

adolescente. As escolhas de vestuário do adolescente inclinam–se ao grupo no qual eles se 

relacionam para ocorrer à aceitação deste ou pela tendência do que está sendo usado exposto 

pela mídia. A reflexão dessa oficina foi baseada na afirmação de que a forma de se vestir 

contextualiza a sexualidade do jovem, bem como exprime uma comunicação não verbal. Na 

introdução desse tema, questionou-se acerca de como se vestem os adolescentes. 

 
Uns vestem calça, outros short (Maria G). 
 
[...]“calcinhas”  num tom de brincadeira (José D). 
 
Sem calcinha que as meninas não vão sair, mas tem umas que até 
saem (Maria I). 
 
[...] as meninas mais vestem short jeans e camisetas (José E). 
 
Os meninos gostam mais de vestir calça, blusa de marca. Eles dão 
maior valor. Tem uns que gostam de usar sandália de marca (Maria 
I). 

 
Na sociedade contemporânea, caracterizada pela aceleração, velocidade, consumo, 

satisfação imediata dos desejos, proporciona mudança de comportamento em geral dos 

indivíduos (SALLES, 2005). Assim, os jovens são estimulados a modelos estereotipados de 

consumo, reunindo valor a objetos caros e com marca conhecida no mercado. Nos diálogos, 

ocorreram brincadeiras entre si como a que ocorreu entre José D e Maria I. Isso demostra que 

eles estavam à vontade para serem participativos nos grupos e abertos à relação interpessoal.  

Diante do comentário de Maria I, os meninos se constrangiam, pois no grupo 

havia dois que estavam vestidos e calçados com as marcas ditas pela jovem. 

Nessa oficina, identificou-se a percepção dos adolescentes sobre a relação de 

gênero, haja vista as repercussões significativas nas vivências e nos sentidos a elas atribuídos 

pelos adolescentes, mostrando as vulnerabilidades diferenciadas às quais meninos e meninas 
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estão expostos. A adolescência é um tempo de divertir-se, aproveitar a vida e preparar-se para 

o futuro, mesclando-se as queixas pelos riscos vivenciados e pelas restrições impostas e 

caracterizações próprias (TRAVERSO-YÉPEZ; PINHEIRO, 2005). 

Sobre o vestuário do grupo, veja-se a seguinte narrativa: 

 

 [...] as meninas  gostam de marca mais não como os rapazes, gostam 
mais   já  é  “manerado”.  Os  rapazes  não,   tudo   tem  que  ser  de  marca,  
cada marca melhor , eles estão avançando. Eles querem se amostrar 
(Maria I). 

 
Ao perguntar sobre a escolha dos meninos no vestir-se, tendo como base a 

afirmativa de Maria I, percebeu-se que muitos não sabem expor os motivos por que fazem 

essas escolhas. Portanto, observam-se as vulnerabilidades do jovem na tomada de decisão, 

pois, numa situação simples como essa, nota-se que suas motivações muitas vezes são 

baseadas em modelos estereotipados.  

Inseriu-se no diálogo a associação sexualidade e vestuário. Atualmente, observa-

se que as jovens vestem-se de forma a marcar o corpo, sendo essa expressão um jeito de 

caracterizar um objeto de conquista (TAQUETTE; VILHENA; PAULA, 2004). Esse 

momento foi mediado pelo questionamento: A roupa exprime a sexualidade da pessoa? 

Restaram evidenciados os seguintes comentários:  

 

Sim, porque tem pessoa que veste roupa e já está se amostrando. 
Querendo mostrar o jeito dela (Maria D). 
 
 Às vezes sim, às vezes não, tem muitas meninas que gostam de vestir 
roupa assim curta. Ai a pessoa vai e fala a tua roupa é curta ai essa 
pessoa diz assim o que é bonito é para se amostrar, mas não [...] 
(Maria G). 
 
Tem pessoas que vestem a roupa curta, ai a pessoa malda logo, mas 
não é não, as vezes é o gosto da pessoa. Assim como os meninos 
gostam de marca, as meninas é muito difícil uma que não usa roupa 
curta, a maioria gosta de roupa curta. As pessoas maldam logo  eu já 
vi: olha ali é uma puta com o short bem curtim. Ai vê uma mulher com 
a saia comprida diz: Olha ai a crente (Maria I). 
 
[...] quando vê blusa de marca ai diz lá se vai um vagabundo, vai bem 
roubar lá na frente e usando usa boné ai que é vagabundo mesmo 
(Maria I). 
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Nas falas, observa-se como se destaca o vestuário feminino de maneira curta e 

provocativa. A decisão acerca do modo de se vestir é tipicamente feminino, sendo possível 

que as meninas tenham respondido que as roupas sejam importantes para seduzir os meninos, 

porém é característica da adolescência a valorização das roupas por ambos gêneros 

(CASSEPP-BORGES, 2007). 

Refletir sobre a valorização do corpo foi o alicerce para essa oficina, pois a 

banalização de se vestir deixa os adolescentes presos o que há de mais superficial nas relações 

interpessoais, sendo necessário instigar nesses jovens ao conhecimento de si para o 

estabelecimento de relações profundas. 

Outro item apresentado pelos jovens é a comunicação não verbal emitida pelo 

vestuário, principalmente para conceitos estereotipados. Nesse âmbito, a representação é uma 

forma de se interpretar o social, de caracterizar o cotidiano, sendo um meio que o jovem 

exprime dos códigos, valores e ideologias ligadas ao social (AVILA, 2005). 

  

 [...] o que você veste é o que o pessoal lhe acusa de ser. Por exemplo: 
as meninas chegarem com um short bem curtinho é vagabunda, 
“pirangeira”.  Se  usar  short  de  um  palmo  meu  é  “pirangeira”  se  for  
menor  é  garota  de  programa”  (José E). 
 
Se o garoto tiver de calção e sandália   de   marca   é   “pirangeiro”  
(Maria D). 
 
Se tiver de boné, short e blusa de marca é vagabundo e vai já roubar 
ali (Maria E). 
 
 Pirangueiro são pessoas que só gostam de coisa errada, fazer 
chafurdo, dá valor a baderna e barulho (Maria I). 
 
 Gostam de usar droga (Maria G). 

 

É importante considerar o universo vocabular dos participantes da pesquisa, pois 

desvenda a percepção particular sobre os eventos e também expressões próprias que ocorrem 

em seu cotidiano. As falas permitiram expressar que os jovens mantêm conceitos sobre a 

vestimenta, bem como caracterizam o comportamento de outros jovens. Eles fazem 

julgamento de condutas, logo adolescente deve ser visto como responsável por seus atos e 

decisões. 

Sobre o julgamento do vestuário em diferentes situações, observaram-se as 

seguintes narrativas: 
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 Por exemplo: a igreja as mulheres gostam de usar a saia abaixo do 
joelho, vestido longo, agora esses canto de forró a mulher quer usar 
roupa curtinha, coladinha, saia, shortinho (Maria G). 
 
 Nesse estilo baile, forró não vão de roupa grande porque se for com 
roupa grande o povo vão dizer que é matuto, ai essa ia está de roupa 
bem curtinha.  Só o filé vamo chamar ela para dançar, mas se for de 
roupa grande o povo sai é correndo com medo. É uma realidade. Se a 
pessoa vai para um forró já tem uma roupa já para ir. Funk 
raramente os rapazes vão de roupa de marca, estilo vagabundo, boné 
e as meninas vão do jeito que eu disse, estilo pirangeira shortinho 
bem curtinho, sainha bem curtinha, camiseta (Maria I). 
 
A pirangeira coloca uma saia curtinha de veludo, camiseta de marca 
e sandália de marca que é igual a dos meninos (Maria D). 

 

Segundo Beserra, Araújo e Barroso (2006), as investigações que promovem 

educação em saúde devem sempre permitir a identificação do contexto cultural do grupo 

pesquisado. Evidencia-se um conceito particular de uma palavra, “pirangueiro”,   que  

contextualiza uma série de ações que caracterizam vulnerabilidade para o adolescente. 

Os moldes rígidos de aceitação social para o jovem vêm contextualizar forma de 

vestir-se e relacionar-se dos jovens, de acordo com a contemporaneidade. A juventude vive 

uma prisão de estereótipo que afirmam como certo e que devera ser seguidos para não se 

sentirem excluídos e não aceitos. Nas vivências sociais, percebe-se que a adolescente se 

envolve pela ação de seduzir se baseia em comportamentos ditos como verdades para eles. 

Importante é considerar que os julgamentos são processos internos, mas com uma forte 

influência dos aspectos culturais e sociais referentes ao "modelo" dito na sociedade, nas 

vivências, como na mídia, além das características do gênero de cada cultura (AVILA, 2005).   

As vivências dos adolescentes ditam muito sua percepção sobre a interpretação de 

terceiros diante do comportamento dos adolescentes. Ante uma situação hipotética de duas 

adolescentes com o mesmo vestuário, contudo, uma mais reservada e outra expansiva, 

evidenciaram-se as narrativas:  

 

[...] vai dizer que é uma é quieta e a outra é danada, uma é de folia e 
a outra não é (Maria G). 
 
Vai dizer que uma é rapariga e outra é mais calma, se for um lugar de 
folia e uma estiver sentava vai dizer que não gosta, prefere ficar no 
canto dela (Maria D). 
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Vamos colocar duas colegas, uma que já é acostumada sair outra 
não. Uma já é acostumada vestir roupa curta que para todo canto tem 
uma roupa para ir. Se eu for para um funk eu vou de short e se eu for 
para igreja eu vou de saia longa. Se eu disser para uma amiga da 
igreja apara ir comigo no baile funk ela vai querer ir com a saia bem 
grandona, ai eu vou dizer para ela ir de short. Como eu sou 
acostumada eu vou começar a dançar ela vai primeiro observar para 
depois ela fazer da mesma forma (Maria I). 
 
Ela não vai chamar tanta atenção como se estivesse de shortinho, 
coloca duas pessoas uma de shortinho e outra de calça a de shortinho 
vai chamar a atenção. Ela só cobre o principal o resto fica todo de 
fora (José E). 
 

  

Uma grande característica da adolescência é a relação dos pares e a forte 

influência que essa relação tem de direcionar e inferir no comportamento do jovem. 

Importante é considerar o fato de que os adolescentes associam-se a grupos, compartilhando 

seus valores, atitudes e comportamentos (SCHOEN-FERREIRA; AZNAR-FARIAS; 

SILVARES, 2003). O comentário de Maria I está em consonância com a afirmação dos 

autores, pois retrata de forma clara a influência do comportamento da amiga na atitude da 

outra.  

Dando sequência à oficina, dialogou-se sobre higiene bucal. Novamente, utilizou-

se um vídeo problematizante, que explanava a higienização bucal e a consequência da falta de 

higiene para saúde bucal. Segundo Flores e Drehmer (2003), os adolescentes, em sua maioria, 

reconhecem a cárie como doença e já passaram pela experiência. Consideram, no entanto, um 

problema comum. Por conseguinte, a negligência pessoal muitas vezes é a causa dos 

problemas bucais entre os adolescentes. 

Dos adolescentes estudados, alguns possuíam dentes visivelmente comprometidos 

e todos não tinham hábitos de frequentar o dentista de modo preventivo. Após o vídeo, 

emergiram os seguintes comentários: 

Saúde bucal também faz parte da higiene (Maria G). 
 
Já que a gente toma banho fica bem cheirosinho, os dentes também 
tem que ficar (José B). 
 
 Aconteceu uma vez com um amigo meu que foi ficar com uma menina 
muito linda, muito linda, ele disse que pensou assim é a princesa a 
rainha que vem ali. Conversou com ela distante. Quando foi ficar com 
ela, ai ela falou perto dele. A boca podre. Ai ele disse você não sabe o 
que é pasta e escova não? (Maria I). 
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Deu para perceber que ela estava toda calada por fora, quando ela 
mostrou os dentes eram amarelos, podre. Era uma princesa, mas que 
pena. Não existe bom sem defeito. Sempre um bom tem defeito (Maria 
A). 
 
Mas o mau hálito não é só na boca, pode ser garganta ou de outra 
coisa (José E). 

 

Pelas falas, é fácil notar a importância da saúde bucal na aparência pessoal, na 

sexualidade e na saúde geral; contudo, destacou-se o relacionamento aos pares até mesmo em 

razão de esse tema na adolescência ser mais presente.  

Segundo Elias et al. (2001), na relação entre a Educação em Saúde e a 

Enfermagem no contexto da saúde bucal, é necessário conhecer as  motivações dos 

adolescentes  para planejar intervenções educativas que despertem o interesse, deixando-os 

mais envolvidos, permitindo, assim, compreender seu universo. Importante é instigá-los e 

levá-los a refletir que “  O jovem tem que se cuidar mais”  José  E. 

Como as demais oficinas, ao fim houve o momento avaliativo. 

 

Eu aprendi que é muito importante a pessoa ter higiene não só corpo, 
mais sim por completo. Não deixe de ter higiene por si próprio. 
Cuide-se (José B). 
 
Eu aprendi que nós temos que cuidar da gente. Eu aprendi que nós 
tem que se vestir do jeito que a gente quer (Maria C). 
 
Eu aprendi que a higiene bucal é sempre importante e quando 
devemos sempre lavar as mãos (José F). 
 
Aprendi que ir uma vez por ano ao dentista vai fazer muito vem a 
minha boca e vestir-se adequadamente a cada lugar que eu frequentar 
(José I). 
 
A saúde bucal é muito importante, tem que escovar os dentes 
diariamente para prevenir caries e mal hálito e sempre lavar as mãos 
para prevenir doenças (Maria D). 
 
Eu aprendi sobre a limpeza do corpo (José E). 
 
A saúde é muito importante e o sorriso (Maria G). 
 
A higiene é muito importante e que o povo de hoje não quer pessoa 
sem higiene (Maria E). 
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Os adolescentes relataram sobre a importância da higiene corporal, incluindo 

prática da lavagem das mãos. Refletiram sobre o autocuidado como responsabilidade 

particular e escolha do vestuário, pois emitem a comunicação não verbal. E, por fim, a saúde 

bucal, embora discutida como um hábito, foi também interpretada como uma boa forma de 

relacionamento com os pares. 

 

7.2.5 Quinto encontro: Mobiliza-se/ Comunicação 
 

Essa oficina instigou os adolescentes em dois aspectos sobre as praticas de 

exercício físico, uma vez que o sedentarismo entre os adolescentes é percebido atualmente 

como um problema de saúde publica. Numa pesquisa realizada com 325 adolescentes em 

Niterói-RJ, observou-se alta prevalência de sedentarismo neste grupo, aumentando a 

probabilidade de adultos sedentários e aparecimento de doenças crônicas (ROSENDO-DA-

SILVA; MALINA, 2000). 

O outro aspecto considerado nessa oficina foi o jovem e a comunicação. 

Importante considerar a inferência da mídia como meio de comunicação mais utilizado pelos 

adolescentes, portanto, na medida em que a elaboração do saber ocorre na interlocução entre 

diferentes vozes que se posicionam no mundo e sobre o mundo, o adolescente formula seus 

conceitos (CAMPOS; SOUZA, 2003). 

Seguindo a mesma estratégia, utilizaram-se vídeos problematizantes 

desencadeadores, da discussão e interação dos adolescentes. O primeiro faz uma exortação 

para as escolhas saudáveis para a prevenção de hipertensão e diabetes, incentivando a hábitos 

mais saudáveis, como uma alimentação regrada, atividade física, controle de sal na dieta, 

gerando a reflexão de decidir a aprender a cuidar de si. Embora o foco seja atividades físicas, 

não há como dissociar uma alimentação saudável na prevenção de doenças crônicas não 

transmissíveis. 

Sabe-se que é comumente divulgada a ideia de que prevenir as doenças crônicas 

envolve uma alimentação equilibrada e realizar exercícios físicos com vistas a um corpo 

saudável, contudo devem ser consideradas as condições reais para que isso aconteça em 

diferentes estratos sociais (BRAGA; MOLINA; CADE, 2007).  

No vídeo, surgiram narrativas que envolvem a prática de uma alimentação saudável 

já trabalhada em numa oficina anterior, como controle do sal, porém, direcionou-se a 

discussão para hábitos de exercício físico e sedentarismo. 
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 Porque os jovens são preguiçosos (José E). 
 
Eles não fazem exercício e nem se alimentam direito (Maria G). 
 
[...] eu faço caminhada uma vez por semana no máximo duas horas 
(José E). 
 
 Atividade física faz bem para saúde (Maria D). 
 
 “[...] evita ficar gordo, eu já tenho um primo obeso em meia hora, 
ele toma dois espoca bucho (José J). 
 

Os jovens identificam a falta de exercício físico entre os adolescentes, que está 

cada vez mais sendo um habito não saudável incorporado ao dia a dia do jovem.  

Num estudo realizado com 960 adolescentes em Pelotas, no Estado do Rio Grande 

do Sul, constatou-se que 39% foram considerados sedentários, caracterizando-se por mais 

meninas do que meninos e das classes sociais mais baixas (OEHLSCHLAEGER et al., 2004). 

Durante a oficina, houve a necessidade de estabelecer o conceito de atividade 

física, pois para José E havia uma percepção errônea de prática de exercício físico, bem como 

foi desmistificado que práticas domesticas se configuram como atividade física. Importante é 

considerar a afirmativa de José E de que os adolescentes são preguiçosos. Segundo Valentim 

(2006), a preguiça é concebida de modo prevalente como falta de vontade para executar 

tarefas rotineiras e/ou obrigadas, embora tenham alta motivação para outras atividades. Em 

seu estudo, em sua maioria, os participantes (67,3%) dizem que ficaram mais preguiçosos 

depois que se tornaram adolescentes, afirmando que dormir, descansar e ver TV são as 

atividades mais freqüentes quando estão com preguiça.  

Essa realidade deve ser considerada e as atividades educativas contextualizadas a 

incentivar práticas de exercício físico, bem como outras atividades que os motivem a se 

tornarem ativos. Importante é considerar que a palavra preguiça foi por muitos dita; 

principalmente quando se listavam os benefícios dessa prática e o não exercício, sempre havia 

como resposta a palavra preguiça. 

Também emergiu atividade laboral como pratica de exercício físico. 

 
[...] minha atividade física é trabalhar. Seis vezes na semana em pé. 
Eu sou feirante pego todo dia dois transportes. Seis horas todo dia em 
pé. Ai é cansaço menina (Maria I). 
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 Eu só não faço porque não tenho tempo. eu não tenho tempo nem 
para almoçar. Eu chego 4... 5 horas em casa. Dá tempo eu descansar, 
tomar um banho e vim para o colégio, se eu for fazer isso ai eu tenho 
que cortar o colégio. Eu não tenho tempo. E tenho um filho que ainda 
amamento ele. Tomo banho. amamento ele, brinco com ele e venho 
para o colégio, vou ver ele no outro dia dormindo, saiu para 
trabalhar ele está dormindo. Para mim nem que eu procure um 
espacinho, num dá para fazer atividade física (Maria I). 

 
O comentário de Maria I evidencia uma situação que ocorre de maneira atípica na 

adolescência, pois muitas jovens, ao ter a maternidade precoce, deixam de estudar para cuidar 

do filho ou para exclusivamente trabalhar. No caso de Maria I, ela consegue estudar e 

trabalhar; enquanto isso, seu filho fica aos cuidados da avó. 

Adaptar-se à realidade do jovem é requisito primordial para uma ação educativa 

comprometida com seu bem-estar. Há, pois, algumas situações em que as ações de 

Enfermagem se limitam, contudo sempre levá-los à reflexão favorece uma decisão madura 

diante das adversidades. 

Ao instigá-los sobre qual o tipo de atividade física que os adolescentes gostam, 

observou-se o resultado:  

Os meninos gostam de jogar é bola (Maria D). 
 
Malhar na academia (José B). 
 
Eu gosto de carimba (Maria G). 
 
Minha atividade física é sexta, sábado e domingo sete horas da noite 
vou para as festas (Maria I). 

  
Nas desses adolescentes, evidencia-se a percepção de lazer como atividade física. 

Ocorre a sensação de bem-estar na prática de exercício físico, contudo a finalidade de pelo 

menos três vezes por semana regularmente é o objetivo dessa discussão. Emergiu um diálogo 

que não contextualizava as atividades de vida trabalhadas, porém, como o grupo tem 

condução própria, foi considerado o conteúdo das falas para ser analisado. Iniciou-se a 

discussão sobre trabalho. 

 

Eles têm que procurar algo para fazer, o trabalho deles é de noite 
(Maria D).  
 
[...] onde eu aqui do lado, eu fico me perguntando hoje em dia se 
duvida as mulheres tem mais coragem para trabalhar do que o 
homem. Eu já cheguei a escutar os meninos chegando da minha rua 
bora trabalhar, ai eu fui parar , pensar e eu perguntei a uma pessoa, 
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eles trabalham a noite todinha, roubando. Tu viu o que ele falou, o 
que ele faz? Comer e dormir, ou coisa boa. Mas querer não é poder é 
preciso trabalhar. Para comer é preciso trabalhar (Maria I). 

 

Restaram subentendidas na fala da Maria D ações ilícitas, descritas por Maria I. 

Esses jovens vivem em um bairro de alta criminalidade, logo, não há como desvincular a 

realidade deles. Segundo Telles et al. (2006), os adolescentes,  muitas vezes, cometem atos 

infracionais em decorrência de situações de vulnerabilidade social vivida pelas famílias, tanto 

do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista das relações sociais e afetivas, 

condicionando o adolescente a uma situação de risco que pode impulsionar o seu ingresso na 

criminalidade urbana. 

Na discussão sobre comunicação, utilizou-se um vídeo que retratava a influência 

da mídia na vida do adolescente. A discussão foi pautada na afirmativa de que as propagandas 

influenciam os jovens para aderir a ações ditas como saudáveis. Surgiram, então, as 

narrativas. 

A propaganda com personagem infantil influencia a criança, para 
influenciar mais as pessoas a comprarem com isso as pessoas acabam 
ficando obeso, pois deixam de comer as coisas naturais (José E). 

 

Sobre especificamente a televisão, é importante considerar que ela informa os 

eventos ocorridos na sociedade, mas também exerce um papel nocivo em mensagens que 

incentivam os adolescentes a reproduzir práticas por eles assistidas. 

  
Eu passo mais do que cinco horas assistindo TV (José F). 
 
 [...] dá curiosidade de saborear, experimentar algo novo quando 
passa na propaganda (José E). 

 
Inseriu-se na discussão a influencia das novelas e filmes para o adolescente. 

 

A novela influencia mesmo, o que tem na novela a pessoa quer fazer 
do mesmo jeito, mas influenciam todos não só o jovem (Maria I). 
 
Na novela estava assim e eu quero do mesmo jeito (Maria D). 

 

Segundo Lima e Pedro (2008), a mídia está influenciando o comportamento de 

crianças e jovens, tanto no seu desenvolvimento, pelas informações prestadas, como também 

pela representação de comportamentos sem promover a reflexão do adolescente. 
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Introduziu-se a discussão da dualidade entre ficção e reflexo da sociedade as 

abordagens da novela.  

 Algumas coisas, né? Outras são mentira eles aumentam. Mas varias 
coisas que passa na televisão é a realidade (José E) 
 
[...] é a realidade de hoje. Sai para uma festa beija um rapaz bem 
bonitinho. Já vou me entrosar com ele ai ninguém sabe o pensamento 
dele. Eu sei o meu. Ai eu vou lá transar com aquela pessoa? Ai para 
ele o que aconteceu ele não está nem ai, mas pra gente é diferente. 
Primeira vez, como passa na televisão, se ilude, vê um homem e vai 
para cama. Sabe nem quem é aquele homem. Isso é ilusão (Maria I). 

  

Observa-se que algumas coisas eles percebem como irreal, contudo como Maria I 

narrou, refletem um caso de imitar a novela ou acreditar nessa vivência como verdade; fato 

ainda mais sensível é que as cenas que envolvem os afetos costumam envolver mais os 

jovens, então, aumentando o risco de situações de vulnerabilidade. 

Sobre os meios de comunicação em geral, relataram que os adolescentes têm mais 

acesso ao telefone celular, internet e redes de relacionamento.  

 
Só quem não acesso a internet é matuto mesmo, tem até no interior. 
Eu já vi a cidade é pequena, vai para Lan House  (José B). 
 
Lá na casa de aula, tem um aluno tão bonito. Ele é especial, ai 
disseram que foi por causa do computador. Não entendi. O 
computador fez o menino ficar louco. Ele viu alguma coisa no 
computador e tentou se matar. Deve ter visto alguma coisa e quis 
fazer igual ai se ferrou. Hoje ele é especial (Maria D). 

 

Caracterizam a globalização e a rede conectada que permitem que todos tenham 

acesso às informações. Maria D exemplifica uma situação que influenciou um jovem a tentar 

suicídio, embora não tenha retratado o motivo realmente, contudo, compreende-se esse 

exemplo como um modo de enfatizar a influência dos meios de comunicação para os jovens.  

Houve a reflexão da importância do julgamento crítico do adolescente nas suas 

escolhas e nas consequências dos seus atos. Refletir sobre quais meios que influencia duas 

decisões e a opção por atos que sejam saudáveis. 

Por fim o período avaliativo, neste era possível perceber os temas que eles 

refletiram e tiveram maior interessem. Na adolescência, existe um universo vocabular próprio 

e detalhes que são desvendados por meio das vivências. 

Mal influencia é tudo. Para as pessoas não se deixa se influenciar 
pelas outras. Nunca fazer o que os outros fazem (José B). 
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Eu aprendi que nem tudo a gente ver pode fazer e nem tudo é melhor 
para si mesmo (Maria D). 
 
A propaganda é enganosa, porque, exemplo é uma má influencia nem 
tudo é verdade, as vezes, sim ,as vezes não sabe como é o povo (José 
D). 
 
Aprendi que eu vou ter que parar de reclamar e fazer mais exercício e 
que tudo que vejo na TV pode me influenciar (Maria C). 
 
Aprendi que a gente tem que se cuidar sobre a obesidade e do 
alimento (Maria E). 
Eu aprendi que as propagandas influenciam muito os jovens, as 
novelas, filmes e que o fato de praticas exercícios físicos para não 
ficar obeso (José E). 
 
Não deixe se levar, por influencia não é boa coisa, se baseia por 
coisas boas, viva a vida por coisas certas (Maria I). 
 

De posse das avaliações, é notável que a reflexão ficou mais concentrada na 

influência que a televisão pode ter na vida do adolescente, como também a necessidade de 

exercício físico associado com uma alimentação regrada. A Enfermagem exerce seu papel de 

promotor de saúde quando proporciona espaço para discussão, a fim de que o próprio 

individuo encontre respostas para sua melhor qualidade de vida. 

 

 

7.2.6  Sexto encontro: Expressão da sexualidade 
 

Nessa atividade de vida, foi abordada a sexualidade, não se limitando ao ato 

sexual, mas ampliando-se numa perspectiva de autocuidado. Sabe-se que a abordagem com o 

adolescente deve ser distinta de adulto, a fim de ajudá-lo a administrar a explosão da 

puberdade no que consolida muitas descobertas (MORAES; VITALLE, 2012). 

Essa temática sempre instiga o jovem a participar das discussões de modo mais 

enfático. Nesse período de descobertas, envolve muito suas emoções e desejos pelo sexo 

oposto ou mesmo sexo. Importante é salientar a necessidade de ações que envolvam os jovens 

e os levem a refletir sobre suas condutas em prol da qualidade de vida e expressão da sua 

sexualidade isenta de riscos e vulnerabilidades. 

Utilizaram-se vídeos problematizantes que refletissem a realidade dos jovens. O 

primeiro abordava a gravidez precoce e a necessidade de refletir sobre as consequências de 



137 
 

um filho na vida de um adolescente. Apresentava uma adulta jovem de 24 anos que já tinha 

engravidado seis vezes, tendo seu primeiro filho aos 13 anos. 

Esse fato é real nas relações entre os jovens em comunidades nas quais os jovens 

marcam a passagem de adolescência para a vida adulta por meio de uma gestação, contudo, 

não há o amadurecimento humano, psicológico, social, para assim se conceber. Continuam 

sendo adolescentes. Foi observado que, entre 7.134 partos de adolescentes ocorridos no 

Município de Ribeirão Preto, São Paulo, entre gestantes adolescentes, o maior percentual era 

daquelas atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), consideradas de melhor renda 

familiar (YAZLLE, 2006). Agregadas à gravidez precoce, as condições financeiras precárias 

dificultam ainda mais os adolescentes no enfrentamento desse novo papel. 

Acerca do vídeo, houve os seguintes comentários: 

  

Vimos uma menina muito nova que teve muitos filhos, pela cara dela 
dá para vê que ela é sofrida, com 24 anos e quatro filhos. Deus me 
defenda. O leite é caro (Maria I). 

 

Constata-se que, na percepção desses adolescentes, o fato de ter um filho 

precocemente implica as responsabilidades financeiras na criação, porém não se limita isso, 

pois são necessários de outros aspectos que envolvem a educação, amor, atenção, entre outros. 

Houve uma reflexão de que a maternidade e a paternidade precoces implicam outros aspectos 

na vida do adolescente. 

 

Eu tenho um filho, mas todo o mês o pai dele está ali. Com a cesta 
básica, principalmente meu filho que já tem um ano e come de tudo. O 
pai dele me chama todo domingo pode parecer minha mentira, mas 
ele compra R$ 100,00 reais de frutas e verduras. Fora as coisas que é 
leite, fralda. O meu problema é cuidar, pagar uma pessoa para 
cuidar. Eu não posso, eu trabalho. Eu acho que quando meu filho 
estiver maior ele não vai me chamar de mãe, vai chamar a minha que 
cria, porque eu chego 5 horas do trabalho, tomo banho e já saiu. 
(Maria I) 

 

Pela fala da Maria I, ela percebe que o provimento de alimentos, vestuários são 

necessários, mas também são precisos aspectos subjetivos de relacionamento, expressão de 

amor, afeto e a educação acerca de valores.  

E quando crescer tem a educação se mãe não ensinar o mundo ensina 
(Maria D)! 
Eu não sou homem, mas eu me ponho no lugar,  eu engravidei com 13 
anos, quem diria que hoje tem um filho de um ano com 17 kilos, e eu 
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não me troco por uma mais velha, porque eu tenho responsabilidade, 
uma colega minha tem 16 anos e o marido dela tem 22 já é de maior. 
Ela foi dizer para ele que estava gravida, ele disse: e é meu? Na hora 
de fazer é bom, mas depois quando pesa no bolso. Eles caem fora 
(Maria I). 

 

Segundo Silva e Tonete (2006), além do susto da noticia da gravidez, há a 

frustração em relação ao relacionamento estável com o pai da criança, sendo muito comum 

nos relacionamentos instáveis não assumirem a paternidade. Maria I se percebe responsável 

diante da maternidade, contudo frisa a realidade de assumi-la sozinha. 

Num estudo realizado por Carvalho, Merighi e Jesus (2008), foi constatado que a 

vivência da parentalidade na adolescência não diverge no período adulto, tendo maiores 

diferenças na realidade social vivida, contudo os adolescentes enfrentam uma tarefa dupla - 

tornarem-se adultos, superando as dificuldades inerentes da adolescência - e, ainda, educar 

seus filhos. 

O enfermeiro deve, no trabalho com os adolescentes, motivá-los a refletir sobre as 

consequências dos seus atos e compreender o processo de mudanças próprio do período da 

adolescência, como forma de assumir o autocuidado.  

Discutiu-se sobre o que acarreta um filho na adolescência, tendo sido destacados, 

Elencaram os gastos financeiros, dificuldades na educação e comprometimento em realizar as 

atividades de adolescente como consequências da precocidade. 

 

 Não vai ter tempo para trabalhar, ter que parar os estudos, tempo 
para se divertir, ver o que é a vida, viver (Maria G). 
 
Eu tiro por mim, graças a meu bom Deus, eu tenho a minha mãe, tem 
muito adolescente que tem a mãe e a mãe não fica e diz eu não 
mandei você parir... abriu as pernas agora aguente. A minha não, ela 
sabe que eu trabalho, dou duro e no final de semana eu tenho que ter 
uma folgazinha. Ai ela diz vá vá que eu fico, mas não demore não. Ele 
mama. Dorme sete e meia e acorda uma hora. Dá para se divertir 
bastante. Às vezes, eu amamento e ainda volto. Às vezes, do jeito que 
eu chego com minhas amigas, só dá tempo tomar banho dá de mama e 
trabalhar (Maria I). 

 

As adolescentes percebem que há mudanças decorrentes da gravidez, no que se 

refere a deixar de estudar para cuidar da criança, demandar tempo para criança que antes era 

somente para si. Houve também o relato da parceria da mãe. Muitas vezes a avó assume a 

maternidade da neta em razão da imaturidade do adolescente. 
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A família exerce um papel fundamental de apoio e suporte nesta fase de 

aprendizado e adaptação, contudo deve incentivar a adolescente à autonomia do seu 

desenvolvimento em assumir as responsabilidades maternas (SILVA et al., 2009).  

Observou-se que, nessa temática de gravidez na adolescência, os jovens não se 

posicionaram. Eles percebem a paternidade longe de suas realidades como repassassem para 

as mulheres toda a responsabilidade. Essa mentalidade deve ser revista, pois numa relação 

sexual envolve a responsabilidade de ambos, logo o cuidado com a criança também; ponto de 

reflexão para vulnerabilidade e irresponsabilidade do jovem por não se perceber também 

responsável pela geração de um filho. 

Num estudo realizado por Guimarães, Vieira e Palmeira (2003), com 816 

adolescentes matriculados no ensino médio em Aracaju, sobre as informações sobre métodos 

anticoncepcionais, verificou-se que 59% dos adolescentes possuíam vida sexual ativa e 57,7% 

afirmaram não receber informações sobre métodos anticoncepcionais nas escolas. O cenário 

escolar busca atualmente ofertar ao jovem mais orientações, por meio de ações de promoção 

da saúde sexual e da saúde reprodutiva de adolescentes e jovens, articulando os setores de 

saúde. 

Com relação a método de anticoncepcional, foi  unanime o  uso  de preservativo. 

O sistema de comunicação em massa focaliza a dupla proteção gravidez e doenças 

sexualmente transmissíveis, mas não agrega valores sobre o respeito pelo corpo. Muitas 

vezes, os jovens se expõem a praticas sexuais sem ao menos compreender que uma relação 

sexual é muito mais do que o encontro de dois corpos. 

Outro método anticoncepcional exemplificado foi o anticoncepcional oral e 

injetável. 

 

 [...] mas tem um ponto... preservativo previne gravidez e doença. 
Tomando injeção não precisa tomar preservativo ai que a mulher se 
ferra, porque não sabe onde o homem anda. O homem está comigo 
hoje, agora, mas mais tarde ele vai sair. E sabe lá o que ele vai fazer. 
Injeção não é anti-doença é anti pegar filho. Ai tem que usar 
preservativo (Maria I). 

 

Na narrativa de Maria I, está a visão do preservativo para prevenção de doenças e 

de uma gravidez, e dos anticoncepcionais orais e injetáveis só para a gravidez. É 

absolutamente necessária a atuação da escola na informação sobre sexualidade e doenças 

sexualmente transmissíveis para minimizar os fatores de riscos mediante orientações 
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pertinentes à realidade dos jovens, como também capacitá-los para o amadurecimento da 

cidadania (BESERRA et al., 2008). 

Iniciou-se a discussão sobre a multiplicidade de parceiros na vulnerabilidade de 

contaminação. A reflexão de uma prática sexual segura é necessária acontecer de forma 

precoce. Emergiu o diálogo sobre relacionamentos duradouros como isento de risco de 

contaminação por alguma DST. É o seguinte o comentário: 

 

É como ela mesmo falou você não está ali 24 horas com o seu 
parceiro para saber o que ele está fazendo. Hoje ele está contigo 
amanha pode está com outra pessoa (José E)! 

 

O término de relacionamentos e a multiplicidades de parceiros são comuns na 

convivência deles. Segundo Silva et al. (2005), a idade da primeira relação sexual é de 14,9 

anos, sendo a média de parceiro sexual igual a quatro,  logo, evidencia a precocidade e 

multiplicidade de parceiros. 

 Hoje em dia nem os cachorros não são fieis, e dizem que ele é fiel ao 
homem (Jose E). 
 
[...] é verdade que existe amor, chora, diz que vai se matar, o pai do 
meu filho tentou se matar. Ai eu disse: se quiser se matar se mate eu 
não tenho culpa. Num dava certo porque eu via, eu pegar uma doença 
estava comigo aqui e lá fora eu sabia das coisas. A dona vinha atrás 
dele na minha porta. Eu vim até para o posto fazer a prevenção com 
medo de eu ter alguma doença. Mas não deu nada graças a Deus 
(Maria I). 

 

Os jovens possuem muitas vivências que, muitas vezes, os marcam e os situam 

em vulnerabilidade.  Maria I exemplifica o risco que sofria com o pai do seu filho no contagio 

por uma DST. Segundo Oliveira et al. (2009), a adolescência é uma fase de mudanças e 

descobertas, inclusive no que diz respeito à sexualidade, e, para que isto ocorra de forma 

segura, são necessárias de práticas de cuidado mais direcionados aos jovens. 

O segundo vídeo era uma jovem com preservativo na bolsa, abordando o poder de 

negociação do uso dele. Segundo Teixeira et al. (2006), o uso do preservativo entre 

adolescentes requer  habilidades de negociação depende mais de variáveis situacionais e 

temporais do que o uso de outros métodos. Emergiram as seguintes narrativas:  

 

É bom para ela porque ela está se prevenindo de pegar alguma 
doença (José E). 
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[...] responsabilidade dos dois o uso do preservativo (Maria D). 
 
Mas no vídeo só ela estava se prevenindo ele não (Maria I). 

 

A discussão foi alicerçada na responsabilidade mutua do casal ao relacionar-se 

sexualmente, porém priorizou-se o respeito sobre si. Por vezes os adolescentes são vistos 

como uma geração perdida ou de comportamento totalmente inconsequente, sujeitos a muitas 

vulnerabilidades, dentre estas uma gravidez indesejada ou contágio por uma doença 

sexualmente transmissível (CARVALHO; RODRIGUES; MEDRADO, 2005). Momentos de 

reflexão favorecem um desenvolvimento saudável no adolescer.  

Ante a discussão de quando ter o início da vida sexual, evidenciaram-se 

comentários estereotipados de condutas sem serem condizentes com a realidade deles e 

justificativas do próprio inicio. 

Eu engravidei por acaso, veio eu me pergunto porque, veio porque o 
desejo foi maior. Isso já tinha um tempinho e eu só enrolando e ele 
pelejando ai teve uma hora que passou na televisão deu vontade e 
assim as coisas acontecem (Maria I).   
 
 É preciso ter um relacionamento sério. Deixar o tempo passar, eu 
conheci a pessoa o bastante para depois eu me entregar a ele. Ele tem 
que me conhecer. Num adianta hoje eu estou com ele amanha eu 
estou com outro. Não adianta se entregar de uma vez porque ninguém 
sabe o destino (Maria D). 
  
[...] sem falar numa vida social boa. Ela ainda mora com os pais. Eu 
cheguei a morar com ele mas eu me separei que eu descobri que 
levava muito chife, eu que tomo injeção, eu não ia usar preservativo 
porque era o meu marido, pai do meu filho, ali vai ter toda confiança. 
Eu vou usar para que se eu uso preservativo. Ai antes de eu fazer as 
comedias dispensei. Hoje ele tem doença porque ela sai com uma e 
com outra (Maria I). 
 
Eu queria ter um filho depois de ter um emprego fixo. Morasse 
sozinho, uma pessoa especial mesmo. Eu soubesse da vida dela e ela 
da minha. Tivesse minha vida social mesmo não dependesse de 
ninguém, morasse na minha casa (José E). 
 
Pense quando engravidei eu vou ter minha casa também, mas taí o 
destino. Se separamos, filho não segura homem. Se adolescente 
pensar eu gosto dele vou engravidar para segurar ai que eles não cair 
fora (Maria I). 
 
Eu acho que deveria ser depois que ela tivesse o planejamento de vida 
(José E). 
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Pelas narrativas, nota-se que os jovens iniciaram a vida sexual movidos pelo 

desejo, pelas paixões e por interferência da televisão. É notória na sociedade o poder que os 

programas exercem sobre a população em geral, sendo mais vulneráveis jovens e crianças. 

Maria I expõe de certa forma o conto de fadas que acreditou em viver por estar gravida, sendo 

um marco de conquista em ter sua casa, constituir família, mas, na verdade, surge uma criança 

num lar fragmentado, além de afirmar que filhos não é sinônimo de estabilidade num 

relacionamento, fato antes socialmente aceito.  

Houve também a visão de ter um relacionamento estável, um aspecto para o inicio 

da vida sexual, no sentido de conhecer seu parceiro, mas há em seguida a percepção de que 

não quer dizer estabilidade, pois o futuro é incerto. Isso já se percebe como fatores para 

multiplicidade de parceiros.  

No grupo, percebeu-se o início da vida sexual atrelado com o risco da 

maternidade ou paternidade precoce, visto pela associação aos custos que esse fato pode ter. 

Surgiu também a palavra planejamento, como ação consciente para o exercício de sua 

sexualidade. Embora se referissem aos desejos e paixões, houve também um conceito de 

racionalidade evidenciado pela palavra pensamento. 

Segundo Borges, Latorre e  Schor (2007), em relação aos namoros, é necessário 

abordá-los nas intervenções realizadas com os adolescentes, justamente por se constituir 

espaço de exercício das relações mais transpostas às atitudes e práticas sexuais e 

contraceptivas para o inicio sexual seguro. 

Levando em consideração a percepção dos jovens, questionou-se, então, por que 

tantos jovens iniciam a vida sexual de forma insegura. 

 

Se deixa levar pela vontade, eu tiro pelo pai do meu filho ele diz que 
usar camisinha é a mesma coisa que está comendo chiclete com o 
papel (Maria I). 
 
 Mais por descuido, meus irmãos sempre falavam que só teria filhos a 
partir dos 30 anos, a toda vez que ele ia sair com uma menina para 
transar ele usava camisinha, ai ele foi experimentar sem para vê qual 
era o melhor sensação. Ai foi pegue de primeira, agora o menino tem 
dois anos e ele sinceramente não sabe o que fazer (José E). 
 
 Eu digo assim, às vezes assim, você está no momento bom, ai rola, ai 
você vai se esquecer de usar, acha tão bom, que se deixa se levar, mas 
depois se arrepende, mas eu não uso camisinha não porque é muito 
ruim (José I). 
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 Tem pessoa que não usa porque já pegou uma doença (José I). 
 

Observa-se muito o desejo sexual como mediador de praticas sexuais inseguras, 

até mesmo mediado pela curiosidade. José I, no seu último comentário se refere à transmissão 

de patologias por práticas desprotegidas de forma consciente. Na educação sexual, deve ser 

focalizado o ensino de valores, prevalecendo de maneira a formar a personalidade e estimular 

o conhecimento de si e do outro (ALMEIDA; CENTA, 2009). 

O autodomínio e autoconhecimento são favoráveis a praticas sexuais seguras. O 

jovem, na explosão de suas emoções, faz a opção por aventurar-se sem pensar nas 

consequências e riscos a sua saúde. 

O vídeo problematizante seguinte abordou um homem sem conseguir dormir após 

uma relação sem o uso de preservativo, tenso com o risco de ter se contaminado. 

 

No outro dia a mulher toma a pílula do dia seguinte (Maria I). 
 
Porque sabe do risco de pegar doença (José I). 
 
Porque sabe dos custos que é de uma criança sobre alimentação, 
responsabilidade, estudo e a pessoa acaba vendo que não vai ter 
aquilo (José E). 
 
Já que esta naquela dúvida eu peguei ou não peguei, ai é melhor fazer 
o exame (José I). 

 

Verificou-se que os jovens instigaram situações diversas que, com base no vídeo, 

envolveram uma gravidez e o contágio de uma doença. Foi conduzido, porém, um diálogo 

alicerçado na reflexão de decisão por práticas seguras. Maria I colocou em questão o uso da 

pílula do dia seguinte como uma forma de resolver as consequências de uma relação sem 

preservativo, contudo norteou-se uma reflexão sobre o autocuidado. 

Segundo Benincasa, Rezende e Coniaric (2008), a atividade sexual precoce e sem 

proteção não causa efeitos imediatos na adolescência, mas sim ao longo da vida adulta, pois 

pode ter consequências no desenvolvimento biológico, social e psicológico da jovem geração. 

Discutir sobre vida sexual implica levar os jovens a refletir sobre suas práticas e 

reconhecer que as emoções muitas vezes os colocam em vulnerabilidade de implicações 

permanentes. Houve o questionamento se um ato inseguro para aquisição de uma DST vale a 

pena. Afirmaram que não. Foi contextualizado a esse tema o aumento da incidência de 

adolescentes contaminados com o vírus da AIDS com uso de medicamento continuo, como 
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também com outras patologias. Então, eles exemplificaram pessoas conhecidas do seu 

vinculo, portadores de alguma DST.  

 

 A filha da minha patroa disse que mora um cara aqui perto que tinha 
pegue Aids de uma garota de programa. Ai tava com essa dúvida. Ai 
ele foi fazer o teste e deu positivo. Ele tinha HIV. Ela disse que ele 
ficou muito revoltado da vida e jurou para ele que ia passar para 
outras pessoas. Ele acabou ficando com varias pessoas e depois disso 
ele acabou morrendo, por causa da doença, começou a acelerar por 
causa que ele não se cuidava (José E). 
 
[...] ai ele fez com outras mulheres, essa mulheres não vão deixar de 
ter relação com outros parceiros. Porque a mulher se alimenta de 
sexo e mais gente vai pegar a doença. Vai se espalhando por isso que 
é usar preservativo (Maria I). 

 

A multiplicidade de parceiros é um aspecto que eles percebem claramente como 

um risco, bem como o sentimento de revolta diante da doença de maneira a superar 

transmitindo para outras pessoas. Segundo Ferreira (1998), os indivíduos constroem 

definições de risco de transmissão do HIV, por meio da via sexual, utilizando parte do 

discurso estereotipado e preventivo, mas se contextualiza na posição social, identidade 

pessoal e nas relações que estabelecem. 

Outro vídeo problematizante utilizado nesta oficina foi o uso de preservativo 

também nos relacionamentos homossexuais.  

 

Porque a gente assim... tem muito homossexuais que fazem programa, 
né? Ai tem os que faz relação sem camisinha com os homens. Isso 
porque eu já vi. Ai muitos vão sem camisinha e fica mais fácil de 
pegar. Eu conheço bixa que tem Aids (José I). 
 
Me disseram que os homossexuais tem mais risco de pegar HIV do 
que a pessoa do sexo oposto (José E). 

 

José I colocou em questão o homossexualismo e a prostituição, percebendo o 

risco diante dessa pratica decorrente de uma situação consciente de risco de contágio e 

reconhecem pessoas já contaminadas. Importante é salientar que esse jovem é homossexual, 

sofria bullying em toda escola por sua opção sexual, contudo enfrentava isso com naturalidade 

sem interferir na expressão de sua sexualidade. José E denominava-se bissexual e trazia 

conceitos errados na transmissão de DST. 
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Foi esclarecido, então, que em todas as faixas etárias e diferentes formas de 

relação há o risco de contágio, minimizado com o uso do preservativo. É importante 

considerar que a vulnerabilidade individual para aquisição de DST envolve informação, 

consciência do problema e das formas de enfrentá-lo, bem como acesso a recursos e poder 

para adotar comportamentos protetores. Observa-se que muitos dos adolescentes possuem 

informações errôneas sobre formas de contágio das DST (BRETAS et al., 2009), o que é 

evidenciado pelo conhecimento errado: “Me  disseram  que  o  esperma  fica  no  osso  da  gente ou 

é  a  Aids  que  fica?”  

No diálogo houve o esclarecimento de conceitos diversos, como contágio de 

doenças por sexo oral, HIV, período correto de fazer o exame de HIV. Foi provocado na 

discussão  o  questionamento  “Se uma pessoa fez um ato inseguro e, no dia seguinte, já fizer o 

exame, haverá o resultado de contaminação dessa ação?”. 

 

 Eu acho que sim, porque é do sangue (Maria A). 
 
Eu tenho uma amiga que é garota de programa, ela pegou uma 
doença, mas não sabe de quem foi, porque as pessoas não tem uma 
plaquinha no rosto com o nome da doença. Ai ela pegou e viajou para 
o interior dela ai ela ficou na duvida o tratamento de faz em hospitais 
ou é encaminhado para outro lugar (José E). 

 

Esclarecido sobre o exame de HIV, os adolescentes descreveram sinais e sintomas 

de uma pessoa contaminada com esta doença. Verifica-se que novamente foram introduzidos 

na discussão aspectos relacionados à prostituição. Em um estudo efetuado com adolescentes 

na prostituição, houve a percepção de que tinham o conhecimento sobre as DST/AIDS e o uso 

de preservativos para a prevenção, porém, na prática, não adotavam essa conduta com alguns 

clientes (NUNES; ANDRADE, 2009), fato que implica vulnerabilidade e aspecto também 

identificado na fala dos adolescentes. 

Com as opiniões dos jovens, dialogou-se sobre os sintomas da AIDS, 

considerando que os adolescentes constituem um grupo que vem, nos últimos anos, com 

grande vulnerabilidade e exposição a situações de riscos físicos, emocionais e sociais, sendo a 

infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) uma importante forma de expressão 

desta vulnerabilidade (THIENGO; OLIVEIRA; RODRIGUES, 2005). Estratégias claras de 

esclarecimento permitem uma reflexão de suas práticas. 
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Eu tenho uma amiga que ela teve relação sem se prevenir e ela viajou, 
com o tempo ela voltou, ela estava magra, começou a sentir dor na 
cabeça, dores na barriga, manchas no corpo. Ai ela ficou com medo 
de fazer o exame, ai quando fez descobriu que ela está com Aids. Com 
mais de 7 meses da relação (Maria A). 

 

As vivências do adolescente com os amigos e comunidade também favorecem as 

reflexões sobre as implicações para si, na formação de conceito e discussão das realidades por 

eles estabelecidas. 

O último vídeo abordava uma pessoa com Aids vivendo normalmente, 

caracterizando uma mensagem de esclarecimento para romper com o preconceito. Segundo 

Seidl, Ribeiro e Galinkin (2010), os atributos negativos às pessoas soropositivas constituem 

um tipo de controle social que precisa ser revisto, sendo necessário perceber a Aids como uma 

enfermidade crônica, ainda estigmatizante, questões de natureza psicossocial. E o estigma 

ainda é por conta do desconhecimento da não transmissão da patologia pelo estabelecimento 

do vinculo social. 

Em suas falas, afirmam que as pessoas com AIDS devem se sentir muito infelizes 

e diferentes dos outros, por portarem uma doença que não tem cura, somente tratamento. 

Outros comentários foram evidenciados. 

 [...] vai ter sempre o preconceito ao lado, mesmo o pessoal dizendo 
que não tem preconceito, mas a verdade que todo mundo que está 
aqui tem. Se tivesse uma pessoa aqui contaminada, tem gente que ia 
ter aquele nojo (Maria I). 
 
[...] é o que passa na novela a cena que os pais fazem uma 
reinvindicação por saber que tem um aluno HIV positivo (José I). 
 
Eu estudava numa escola que tinha um aluno que tinha AIDS e os 
meninos chamava ele de aidético. Chamava na frente do povo. O 
menino ia reclamar e eles diziam o que é que tem você num tem 
mesmo (Maria I). 
 
[...] às vezes quem tem a doença esconde (Maria D). 
 
E com o preconceito a pessoa pode até entrar em depressão, quando 
a pessoa sabe da doença a primeira coisa é querer se matar (José E). 

 

As narrativas demonstraram claramente o preconceito desses adolescentes. 

Contextualizaram, através de meios de comunicação em massa e nas suas vivências, a 

percepção da sociedade em caracterizar o portador do vírus HIV como um membro excluso 

do social, bem como implicações para esse portador. Em consonância com Maria I, segundo 
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Almeida e Labronici (2007), muitos portadores de HIV têm medo de sofrer discriminação e 

estigmatização e fazem a opção por manter em segredo a doença, o que os impede de confiar 

em alguém ou procurar cuidados para a sua saúde, gerando um maior risco de adoecimento de 

AIDS. 

Retornando às formas de contágio, emergiu o questionamento sobre se o beijo e o 

abraço podem ser meios de contaminação. 

 
 Me disseram se beijar numa boca sangrando a outra pessoa pega 
(José I). 
 
Pode pegar pelo corpo se a outra tiver um ferimento sangrando 
(Maria I). 
 
Se a pessoa que tiver AIDS estivesse sangrando e batesse no meu 
braço que não está, não tem o perigo de pegar (José D)? 

 

No estudo quantitativo com adolescentes em Cuiabá, observou-se que o 

conhecimento dos adolescentes quanto às formas de transmissão de DST/Aids teve um  índice 

de acerto inferior a 20% (MARTINS et al., 2010). Em outro estudo, Brêtas et al. (2009), 

verificaram em São Paulo, que as vias de transmissão das DST que os adolescentes mais 

conheciam eram as sexuais (sexo vaginal, anal e oral) e que uma grande parcela, 45% das 

meninas e 50,4% dos meninos, não conhecia nenhuma forma de contágio das DST. Logo, a 

falta de conhecimento claro sobre as formas de contágio por essas doenças os situam em 

vulnerabilidades, bem como passiveis de preconceito aos portadores. 

Com suporte no que foi exposto, houve a reflexão sobre a prática sexual insegura 

que os jovens costumam a se submeter. 

 

 Momento de fraqueza, vontade e desejo, obsessão por aquele corpo, 
quando olha assim diz, eu lá quero saber de camisinha, um homem 
nesse que quero é tocar pessoalmente. Eu já vi muita gente dizer isso. 
E eu mesmo também mas graças ao meu bom Deus eu nunca peguei 
doença, mas eu sou mundo sortuda (Maria I). 
 
Lá, tá tão bom que você se esquece. Eu saí com um cara e ai ele 
esqueceu a camisinha ao num tem, mas é aquela coisa tão assim... 
Será que eu vou ou não vou. Ai acaba indo (José I). 
 
 Eu sei lá é uma vontade desgraçada, mas quando tá lá quer nem 
saber... rebola o preservativo para o lado. Eu já fiz eu tiro por mim 
(Maria D). 
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O espaço de reflexão deve ser propiciador de autoreflexão sobre os assuntos 

envolvidos com suas vulnerabilidades nas relações sociais em que os jovens estão inseridos, 

podendo possibilitar a criação de uma maior autonomia, necessária para torná-los sujeitos de 

sua sexualidade. Dá oportunidade de discutir, em grupo, seus valores, o que dificilmente 

fazem no cotidiano, criar espaços para que os jovens possam refletir sobre a relatividade ou a 

hierarquia dos riscos vividos atualmente por eles (JEOLAS; FERRARI, 2003). 

Antes da avaliação, foram projetados fotos de lesões ocasionadas por DST, como 

condiloma acuminado, sífilis, herpes, cancro duro. No momento em que as figuras eram 

expostas, surgiam falas, afirmando que as lesões tinham uma má aparência. Questionavam se 

havia cura, tratamento,  alguns  afirmavam  que  estavam  com  nojo,  “  já tou toda arrupiada do 

pé a cabeça. Se não se prevenir é capaz de pegar é tudo. Esse parece uma planta (referiam-se 

ao HPV). 

Foi enfatizado que essas doenças são diferentes da AIDS e ter se contaminado 

com uma dessas não anula o risco de contrair outras não. Sobre o momento correto do uso do 

preservativo, foi mantido o silêncio e a demostraram de não conhecer o próprio corpo e a 

fisiologia deles, pois não percebiam as secreções vaginais e o conteúdo pré-ejaculatório como 

meios de contágio. 

Nas reflexões, as falas relacionadas ao comportamento do jovem diante das 

práticas sexuais, como: a gente sempre se prevenir, mesmo com vontade, calor, ansiedade e 

desejo, tem que se prevenir porque ninguém sabe! A reflexão sobre suas atitudes, o 

fortalecimento da vontade diante dos desejos, e a racionalização dos atos, podem ser fatores 

preventivos para atos sexuais inseguros e vulneráveis aos contágios. 

Sobre a vida sexual, segundo Borges e Schor (2005), envolve o processo de 

decisão de relacionar-se sexualmente de formas mais ou menos seguras, agregando as 

questões de gênero como na primeira relação sexual, ao tipo de vínculo com o primeiro 

parceiro e às escolhas acerca das práticas contraceptivas. Logo, os adolescentes devem ter 

autonomia nas suas decisões e ter ciência de que todos os seus atos envolvem consequências 

independentemente de qual âmbito pessoal. Importante é salientar a tentativa de adiar a 

primeira relação que é um meio favorecedor de um tempo para o amadurecimento desse 

adolescente. 
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Nos diálogos, afirmaram que havia sido a primeira vez que participavam de uma 

atividade educativa tão clara sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Percebem a 

importância da educação em saúde. 

 
 Se existe tantas pessoas pegando doenças assim, para mim é falta 
de...pouca comunicação, se eu perguntar aqui rapidinho para vocês. 
Alguém já falou alguma coisa sobre essas doenças, alguém já viu 
mais do que essas imagens? Ninguém aqui é bem formado (José E). 
 
Não, eu estou vendo agora, só se fala para se prevenir, mas num vê as 
doenças. Se eu chegar para uma pessoa de mais idade perguntando 
sobre essas doenças, a pessoa não vai saber nada! Eu acho que a 
prefeitura, o governador, os presidente deveriam colocar mais esses 
tipos de campanha, não adianta pegar e dizer se previna, use 
camisinha, e ninguém sabe que existe essa ai (José I). 
 

A percepção clara da necessidade de informações sobre essa temática é um item 

importante a ser considerado nas estratégias de Educação em Saúde, principalmente quando 

envolve sexualidade dos adolescentes, pois muitas vezes não possuem a orientação correta e 

utilizam meios alternativos, como internet, amigos e televisão para retirar suas dúvidas. 

Segundo estudo realizado por Martins et al. (2006), foram observadas as necessidades de 

prevenção das DST/aids entre adolescentes envolvendo a participação, mesmo para que não 

seja simplesmente passivo na elaboração do conhecimento, mas que o adolescente possa falar 

de si próprio, trocar experiências e receber informações de forma dinâmica e participativa.  

Ainda sobre as informações prévias acerca das DST, afirmaram que a maioria das 

informações envolve somente AIDS, sem falar das demais doenças, como também afirmaram 

que nem seus pais sabem disso, pois comumente só dão a seguinte orientação – Previna-se. 

Ao fim da oficina houve a avaliação do aprendizado do encontro, momento que 

permite um panorama geral do que eles discutiram e perceberam do encontro. 

 

 Para se prevenir, usando sempre camisinha em todos os tipos de 
relação para não pegar doenças transmissíveis (José A). 
 
Eu aprendi que se prevenir das doenças e tomar muito cuidado para 
não ter filho cedo (Maria B). 
 
Eu aprendi a doença transmitida sempre usar camisinha para não 
pegar doença (Maria D). 
 
Usar sempre camisinha não pode esquecer (José D)! 
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Use camisinha não se deixe levar por vontade nem desejo, use 
camisinha (Maria I)! 
 
Eu aprendi que eu devo me prevenir contra as doenças transmissíveis 
(José C). 
 
Sempre usar camisinha porque se não pode pegar doença (José E). 
 
Sempre usar camisinha na relação sexual e sempre usar remédio ou 
injeção. A pessoa que tem HIV é uma pessoa normal a doença não é 
motivo de preconceito (Maria G). 
 
Eu aprendi que o uso da camisinha é muito importante por que a 
pessoa não corre o risco de pegar doença e outra coisa como filho. 
Na prevenção as que a pessoa tem AIDS. Manda para uma mensagem 
para meu celular (Maria E) 
 

Por meio das avaliações, vimos modelos estereotipados como o uso de 

preservativo, como também a prevenção de uma gravidez precoce. Sabe-se que, durante todo 

o encontro, emergiram várias falas sobre as patologias. 

Essa temática é inesgotável, sendo necessário um trabalho continuo de 

conscientização do autocuidado com o corpo. Segundo Rodrigues et al. (2010), a escola é o 

melhor espaço para realizar ações preventivas, sensibilizando os adolescentes ao 

desenvolvimento da autoestima, para que saibam fazer escolhas, se posicionem de forma 

autônoma perante as situações, responsabilizando-se por suas decisões e exercício da 

cidadania, aspecto que também envolve  a sexualidade. 

 

7.2.7 Sétimo encontro: Trabalho e lazer 

Essa atividade de vida traz enfoques da dinâmica dos adolescentes que envolvem 

atividade laboral e práticas de relaxamento e distração. O trabalho, na adolescência, é muitas 

vezes acometido pela necessidade econômica e de construção de um futuro diferente de 

origem, configurando-se por muitas vezes um valor moral e de garantia de futuro, contudo, a 

menor qualificação profissional se limita as suas possibilidades de competir num mercado de 

trabalho cada vez mais especializado e complexo (OLIVEIRA et al., 2003). O lazer é direito 

do adolescente, nas a relação entre lazer e adolescência não aparece da mesma forma para 

todos, pois é variável pelo fator econômico, desigualdades sociais e aspectos culturais 

(PINHO, 2007). 
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Essa oficina foi mediada também por vídeos problematizantes. O primeiro 

tratava-se de uma reportagem sobre as atividades de lazer nas férias, promovido pela 

Prefeitura de uma cidade brasileira. No encontro, ele teve como objetivo introduzir os alunos 

sobre o lazer na vida do adolescente, iniciando a discussão sobre a escolha de lazer pelos 

adolescentes. 

Eu acho assim... seria mais uma lan house, computador e vídeo 
game.  Porque fazer esporte é meio difícil. Isso é geral tanto meninas 
quanto meninos (José E). 

Geralmente os rapazes gostam de jogar bola. São pouco que  não 
gostam de futebol (Maria I). 

 

Na perspectiva de Alves e Carvalho (2011), o videogame é uma ferramenta capaz 

de aperfeiçoar as habilidades cognitivas e perceptivas, sendo as mais indicados as de natureza 

educativa, porém a repercussões negativas naqueles com teor de violência podem existir. 

Outra realidade dos adolescentes é o meio virtual. Segundo Barossi et al. (2009), vê-se o 

aumento da frequência dos  adolescentes no uso excessivo da Internet, sendo visíveis défices  

de comportamento em suas rotinas, refletindo-se em diferentes  áreas, como  familiar, escolar. 

Observou-se a percepção do sedentarismo entre os adolescentes em relação ao futebol como o 

esporte mais exercido pelos garotos. Iniciou-se uma discussão sobre lazer que traz emoção, 

como esportes radicais. 

 

Depende do grau de risco tem deles que tem sangue radical mesmo, 
fazem esportes muito perigosos, como se arriscar em cachoeira, pular 
de penhasco . Na cidade, é mais racha, dependendo do perfil do 
jovem. Racha é um crime arrisca sua vida e de outras pessoas (José 
E) 

 

Na percepção desses adolescentes o que leva os jovens a fazer essas práticas são 

motivos como adrenalina, emoção, influência  de  amigos.  “Por exemplo você tem uma colega 

que diz faz isso mulher que tu vai gostar e você acaba  fazendo  por  influencia.” 

A influencia dos amigos na vida do adolescente é um item importante a 

considerar, pois a necessidade de aceitação do grupo pode implicar vulnerabilidades, caso ele 

esteja inclinado a uma prática nociva à saúde. Colocaram também em questão permanecer na 

rua como um lazer, contextualizando que ficar fora de casa com amigos na rua é uma pratica 



152 
 

cotidiana de muito adolescentes por eles conhecidos, contudo há situações em que, muitas 

vezes, há companhias que os situem em circunstancias de marginalidade, influenciadas pelo 

meio sociocultural. 

Eu assisti uma reportagem que jovens tendo também de melhor 
praticaram um roubo foram para uma delegacia...foi comprovado que 
nenhum estava drogado. Eu acho que tivesse mais lazer tinha evitado 
essa besteira.  Teria como se ocupar mais (José E). 

 

José E reflete a necessidade de mais lazer aos jovens, pois as atividades são 

pontualmente estimuladas; exercícios físicos e mais atividades de distração que favoreçam o 

desenvolvimento de habilidades e atitudes. 

Houve a discussão das festas noturnas como lazer para os adolescentes. Esta 

pratica está cada vez mais precoce, pois os pais permitem que os filhos de menor de idade 

passem as madrugadas na companhia de outros menores. 

 Os jovens saem para festas para se divertir (Maria D). 

Eu tiro por mim porque tanto faz mulher, homem ou rapaz, mas é bom 
se divertir por um lado, porque em festa tem como você se afundar. Se 
você não pensar porque lá dentro é uma coisa. Eu vou com duas 
colegas eu saiu de lá com um enxame, umas dez, quinze porque lá eu 
faço amizade. Quando terminam elas dizem assim, mulher vamo pra 
tal canto...ai eu digo eu vim só para o baile daqui eu vou para casa. 
Dali já aconteceu de varias ser estuprada, dão bebida para eles 
fazerem o que querem. Se deixar..só tem aquele caminho de ida não 
tem o de volta. Se diverte sim se saber (Maria I) 

Segundo Vannucchi (2004), as baladas, festas noturnas, demostram risco iminente 

para o adolescente, especialmente quando isso envolve o uso indiscriminado de drogas, da 

sexualidade, ou da própria vida, sendo item necessário de discussão na vida do jovem. Maria I 

bem exemplifica esses riscos do uso de drogas licitas ou ilícitas, como também um caminho 

para prostituição. Houve também a percepção das baladas como um local de paquera. É 

necessário penetrar o universo do jovem para assim conhecer sua totalidade e encontrar 

percepções de vulnerabilidade de colocar sua saúde em risco. 

Tem risco de conhecer uma pessoa na balada, porque quem vê cara 
num vê coração, mas assim eu tou na balada, eu tou dançando e eu 
olhando, ai ele chega em mim, vamo começar a conversar, ai começa 
a ficar, dançar, beber mais dali você tem que prestar atenção. Porque 
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tem vários que tá ali na maldade que quer lhe levar para algum canto 
(Maria I). 

A sexualidade de adolescente encontra-se sempre em alto vigor, tanto pelo próprio 

jovem, como também pelas oportunidades que percebem ter. A orientação e a instrução de 

hábitos saudáveis são imprescindíveis para o desenvolvimento sadio da adolescência. 

Ainda tomando o lazer como item de discussão, correlacionou-se com a violência. 

Observa-se o aumento contínuo da violência urbana. Muitas vezes os adolescentes são as 

vítimas.  Segundo Minayo (1990), a adolescência possui um peso social fundamental, pois  a 

violência por causas externas é a primeira causa de morte na faixa etária de 5 a 14 anos 

(46,5%) e dos jovens de 15 a 29 anos (64,4%). 

 

Atualmente os dois estão praticamente no mesmo caminho. Antes 
nossos avós colocavam as cadeiras para fora ficavam conversando 
iam para uma praça, iam para um forró. Agora nosso lazer esta todo 
dominado pelo crime. Se você for para uma praça você é roubado 
pode ter tiro. Você não pode ir numa festa porque tem briga, drogas. 
Daqui a pouco você não vai poder nem ficar dentro de casa (José E). 

Se vai para uma pizzaria tem risco de ser assaltado. Chegam é um 
assalto...e se num mata tudim que estiver na mesa (Maria I). 

 

A violência na visão desses jovens é algo real e relacionado com praticas de lazer, 

pois afirmam que em qualquer lugar há o perigo de assalto ou de alguma lesão. Isso priva o 

jovem de desempenhar algumas práticas, bem como o situa em vulnerabilidade física e 

emocional. 

Já aconteceu comigo eu tava saindo com celular nas calças ai ele 
começou a tocar e eu fui andando, chegou um cara pegando no meu 
ombro como fosse um amigo meu, passa o celular e eu só fiz entregar 
(Maria D). 

Eu fui assaltada no primeiro dia de aula. No portão do colégio, quase 
que eu num vinha mais pras aula (Maria A). 

Os episódios narrados por Maria D e Maria A configuram a realidade de um 

grande centro urbano, onde a criminalidade toma grandes proporções que impedem de fazer 

atividades livres, como ir e vir, pois há o risco de ser assaltado ou de lesão física. Percebem o 

lazer de forma limitada, tanto pela falta de oportunidade como pelo risco de violência. 
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Nessa oficina foi dialogado sobre o bullying. Este é um fenômeno que muitas 

vezes altera autoestima e a saúde mental dos adolescentes. Ocorre quando o adolescente é 

mais suscetível ou vulnerável às agressões verbais ou morais que lhes causam sentimentos e 

sensações procedentes das agressões (OLIVEIRA; ANTONIO, 2006). Nessa discussão, os 

jovens contextualizaram com exemplos situações na percepção deles como bullying. 

 

Às vezes as pessoas chegam e falam essa se acha só quer ser ter 
pernão, bundão. Uma tem preconceito com as outras porque umas 
que ser mais do que as outras, mas não as duas são iguais (Maria I). 

Bullying tem em todo colégio, mas tem muita gente se acostumando 
com o bullying verbal. Quando disseram que eu ia passar para noite 
eu fiquei apavorado, porque eu pensei que a noite ia ter agressão, 
xingamento, que os alunos não respeitavam os outros nem os 
professores. Mas dos dois anos que eu estou aqui eu estou achando 
melhor do que de dia, eu não vi nenhum aluno se pegando lá fora. Eu 
acho que de dia tem mais perigo de ter o bullying verbal e corporal. 
Aqui é mais assim: E ai ceguim? (José E) 

Pelas narrativas, percebe-se que Maria I afirma bullying como preconceito e já 

José E como meio de discussão e violência. Os profissionais da saúde e da educação  devem 

reconhecer a extensão e o impacto gerado pela prática de bullying entre estudantes e 

desenvolver medidas para reduzi-la (LOPES NETO, 2005).  

A comparação entre os dois turnos, manhã e noite, aconteceu numa relação do 

diferente público de alunos, contudo, em ambos houve a identificação do bullying. 

À noite não tem criança, os adultos pensam mais, na outra escola que 
eu   estudei   eu   vi   no  “corredor   na  morte”  uma  menina   que   passou   e  
garoto  encheu  no  “trasseiro”  dela.  Ai  ela  falou  deixa  você  sair  para  
você vê. Ai ela ligou um sei pra quem, quando ele saiu ele apanhou 
colocou sangue pela boca, nariz, uma professora tentou apartar a 
briga foi lixada. Rebolaram coco, pedra, areia por causa de uma 
discussãozinha, vai dá em peia (Maria I). 

 

Segundo Francisco e Libório (2009), a escola, multifacetada, presencia situações 

de violência anteriormente esporádicas que estão tomando proporções assustadoras na 

sociedade, envolvendo não só alunos, mas também outros membros da sociedade. 

Ainda no diálogo sobre o bullying, refletiram que ele muito acontece relacionado 

à aparência, gerando esteriotipos continuadamente repetidos como: gigante, magricela, 
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vagabundo, entre outros. Na oficina sobre higiene pessoal e vestir-se, houve a afirmativa de 

que o vestuário implica a comunicação não verbal, fato ainda reafirmado nesta.  

Só pela pessoa se vestir diz que é vagabundo sem a pessoa ser, tem 
muita gente que fala isso (Maria A). 

Na minha rua eu conheço uma menina que era sempre chamada de 
sapatão, lá vem a sapatão, lá vem a Maria machão, ai hoje ela é 
sapatão (Maria I). 

Aqui no colégio só tem uma pessoa que eu sinto q ele é perseguido 
por bullying mais ele tem uma forma diferente de encarar isso. É o 
Jose I, la na sala é todo o tempo o pessoal tirando chacota com ele. É 
na entrada na saída. Ele num fala pro professor, não chora ele se 
diferente. Teve uma vez que falaram lá vem o viado. Ai na brincadeira 
ele falou é sou viado, mas não sou teu. Ele tem uma forma de 
enfrentar o bullying sem agressão, mas assim eu acho que ele tá 
ajudando o povo xingar ele mais ainda (José E). 

A minha irmã que estudava  num colégio ela era morena, quando ela 
entrava em sala de aula, ela dizia pros alunos que não ia ensinar que 
os alunos eram para sair de perto dela porque a cor dela ia sujar os 
outros alunos. Ai minha mãe colocou um processo nas costas dela 
(Maria A). 

 

O comentário de Maria I reflete ações que corriqueiramente se observam entre os 

jovens com a tentativa de manter motivo de chacota. Tanto o comentário de  José E como de 

Maria A demonstram o preconceito de um a raça e outro a opção sexual. José E refere que no 

contexto de um colega o bullying é visto como uma forma de diversão tanto para quem faz 

como para ele que sofre de forma sem comprometer seu comportamento. 

O profissional de enfermagem deve estar atento para as consequências do 

bullying, pois cada universo possui variáveis e implica intervenções diferentes. Adentrar a 

realidade do jovem implica um desafio de inúmeras possibilidades de exposição e 

recolhimento. 

No segundo momento da oficina, o diálogo foi sobre o trabalho. Num estudo com 

778 adolescentes, trabalhadores e não trabalhadores em escola de São Paulo, observou-se uma 

relação da escola e trabalho como contradição entre as dimensões moral, de saber e das 

consequências do trabalho, permeadas pela possibilidade e pela impossibilidade de futuro 

(OLIVEIRA et al., 2001). Logo, instigar o adolescente nesse cenário implica gerar nos jovens 

o ensejo de estabelecimento de vida. 
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O vídeo problematizante retratava uma reportagem de um adolescente trabalhando 

na condição de jovem aprendiz com situação de trabalho regularizada sem atrapalhar os 

estudos. Motivados pelo vídeo afirmaram que os adolescentes trabalham para serem 

independentes financeiramente e por necessidade, visto que muitos dos pais do convívio deles 

não possui condições financeiras para as despesas do jovem. Numa discussão sobre a escolha 

do trabalho do jovem a maioria afirmou que ele se ocupa em trabalhos que não seriam de sua 

escolha. 

 Os adolescentes não escolher o trabalho parece assim que é uma 
obrigação. Tiro pela gente, a gente que uma coisa e a mãe da gente 
num pode, ai fica na cabeça eu vou atrás de um trabalho. Eu trabalho 
há 5 anos, coloquei isso na minha cabeça trabalhar e estudar, depois 
que eu tive meu filho pensei assim...tá certo que o pai dele vai dá, mas 
eu sou a mãe tenho que dá as coisas para meu filho. Comecei a 
trabalhar na feira, ganho 320 por mês, mas por obrigação porque por 
mim eu ficava em casa assistindo televisão. Ai hoje, faz duas semanas, 
eu entrei numa fabrica de calcinha sou costureira ganho 555 reais 
por mês. Eu preciso, coloquei isso na minha cabeça (Maria I). 

 

Observa-se que a motivação por ter seu dinheiro se torna maior do que a escolha 

de realizar atividades que os proporcionam prazer. Na condição relatada pela jovem, porém, 

ela começou a trabalhar com dez anos numa situação de risco na rua como feirante, exposta a 

vários riscos e, sem apoio legal, ainda continua num trabalho informal sem garantias e sem 

especular uma segurança futura.  

Ao serem questionados se os jovens sabem o que realmente querem 

profissionalmente, todos afirmaram que não, pois se basearam na narrativa de Maria I, que se 

sente forçada pela situação na qual vive para procurar um emprego. No grupo, havia jovens 

que começaram a trabalhar após a entrevista ou mudaram de emprego, demostrando a 

instabilidade que vivem na sua ocupação. Estavam trabalhando numa churrascaria, como 

instalador de som, auxiliar de cabelereiro, ajudante no mercantil, costureira. 

Observou-se que o grupo tomava força de discussão por Jose E, no que se refere a 

provocar reflexão. Nas ações educativas, é importante esse senso de crítico de refletir sobre a 

realidade e, no grupo, a liberdade da  própria dinâmica favorece os participantes em moldar-se 

de acordo com suas necessidades. Nesse âmbito, emergiu o questionamento: O que vocês 

querem ser daqui a um ano? Obtendo como resposta: Ser modelo, médico, policial, 
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veterinário...eles não vão poder chegar logo e fazer o que querem ser, porque tem que 

acumular experiência. Se ela querer e for atrás mesmo, ela vai conseguir o sonho dela. 

Atualmente eu tou ...dizem que os jovens tem aquela coisa de 
constantemente querer mudar de profissão eu tou com quatro, 
próximo ano eu já vou conseguir entrar desses dois cursos. Turismo 
telemarketing, auxiliar de administração e culinária, dois desses eu já 
fiz. Só que agora eu tenho que me arriscar a trabalhar em alguma 
coisa que eu não estava pensando, vendedor...tenho que primeiro 
trabalhar com isso para seguir meu sonho (José E). 

As atividades educativas devem ser provocativas para o jovem, pois a reflexão 

sobre sua realidade, favorecem perceber que podem ser ativos nas mudanças e rever condutas 

de risco. Com efeito, são importantes algumas diretrizes na produção de conhecimentos e o 

desafio de pensar o futuro desses territórios junto aos jovens em contextos comunitários 

vulneráveis, nos quais situações-limite de sobrevivência e violência fazem parte do cotidiano 

e imitam ações emancipatórias. Mediante ações educativas, é possível alcançá-los (FREITAS; 

PORTO, 2011). 

Não estamos trabalhando obrigatoriamente para pegar nosso 
dinheiro e dizer é meu, para ter nossa independência, segundo para 
ajudar os pais. Tem cinco filhos só uma pessoa trabalha, vou ajudar 
meu pai e minha mãe colocar comida em casa, mas eu não vou 
esquecer do meu sonho. Guardar um pouquinho do dinheiro para 
futuramente ser apostado seu sonho (José E). 

O jovem tem seu sonho, mas também necessidades imediatas. Acontece de deixar 

seus sonhos e privar-se de uma vida mais estruturada, pois muitas vezes correm o risco de 

exercer sua sexualidade de forma desmedida e precocemente gerar uma família; há o risco de 

exposição a acidentes e violência, atividades de lazer que os colocam em risco. 

Na discussão também emergiu a percepção deles relativamente à exploração, pois 

seu trabalho é de maneira informal sem aparato legal, motivado pela necessidade financeira; 

permanecem nele, mesmo percebendo que este o exige muito esforço. 

Já pensei em passar uma semana em casa, o patrão vem buscar, 
porque ele quer que eu trabalhe para enricar ele, me quer como 
escrava, as costureiras mal tem tempo para almoçar só 40minutos 
para ir em casa correndo almoçar. Fazendo conta fazendo conta 
quando eu recebo o dinheiro é só para entregar quando eu fico com 
dinheiro não é 10 reais no bolso (Maria I). 
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A discussão refletia sobre a escola e o trabalho. Eles afirmaram que trabalhando 

dão mais valor ao dinheiro, precisam ajudar em casa com as despesas, mas querem buscar os 

seus sonhos, e o estudo é um meio de alcança-los. 

Segundo Rizzo e Chamon (2010), os adolescentes pensam que com a liberdade de 

ter dinheiro para pagar suas despesas e também algumas da família, levam a ter um 

sentimento diferenciado por meio do qual o adolescente passa a se sentir mais útil. Há 

também a percepção de que o trabalho para o adolescente deve conciliar a dupla jornada de 

trabalho e estudo. 

Outro vídeo problematizante foi sobre o trabalho infantil envolvendo a exploração 

e a ilegalidade desse ato. Existiu a afirmativa: Para mim se a criança está trabalhando e 

estudando  para  mim  não  é  crime.” A discussão, porém, esclareceu essa percepção. No 

contexto deles, é normal uma criança de dez anos trabalhar para ajudar a família, não 

refletindo como isso pode ser nocivo para o desenvolvimento dele, bem como para o 

desempenho escolar e o risco para  o abuso sexual.  

Foi contextualizado o abuso sexual por meio de reportagens comumente 

transmitidas pela mídia. Segundo Moraes et al. (2007), a exploração sexual é crescente em 

todo o mundo. No Brasil, há o enfoque da situação de marginalização social e econômica, 

contudo não justifica o conceito multifacetado dessa realidade. Logo, foi iniciada a discussão 

sobre  prostituição. 

Tem perto lá de casa meninas que trabalham com prostituição, uma é 
de 15 e a outra é de maior, mas para as duas é a forma mais fácil de 
se ganhar dinheiro. A de maior  iniciou por incentivo de uma amiga, 
as duas estavam sem dinheiro. Bora ali para casa de um amigo meu, 
ele faz sexo com você e ele lhe dá um bom dinheiro. Ela foi e depois 
viu que assim é dinheiro fácil depois ela começou...ela paga o aluguel 
as despesas com os filhos dela. Já a de 15 aos treze foi molestada pelo 
tio dela. Isso ficou na cabeça dela, acho que ela gostou num sei e 
ficou na prostituição (José E). 

A fala desse adolescente retrata aspectos da prostituição já percebido em estudos 

como forma fácil de obter dinheiro e sustentar-se e quando está vinculado ao estupro e 

abandono da família. Segundo Botelho e Ferriani (2004), numa pesquisa realizada com 

adolescentes prostitutas, no vínculo familiar dessas adolescentes não só há violência física e 

sexual, como violência psicológica, propiciando um meio para um desenvolvimento 

inadequado. 
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Tem uma menina perto lá de casa que vivia nessa vida, ela diz que se 
não tivesse vivido isso não sabia nem se estava vida. Hoje ela tem a 
casa dela, os filhos, nessa vida ela conseguiu ate um marido que não 
vive com ela mas mantem ela de tudo. Ela disse que não precisa mais 
fazer isso e diz q se arrepende por ter se prostituta por muito tempo, 
mas se não  fosse assim num teria nada da vida dela (Maria D).  

Tenho uma amiga que morava num moro hoje ela mora na Itália de 
um programa que vez, ele gostou muito dela e perguntou se ela queria 
ir embora com ele. Hoje ela é uma senhora. Num tem quem diga que 
ela fez programa tá mais para atriz de novela (Maria I). 

Houve também a percepção da prostituição como uma oportunidade, diante da 

possibilidade de encontrar uma pessoa, no caso, um marido que proporcione conforto. Torres, 

Davim e Costa (1999), em seu estudo com adolescentes prostitutas, relataram que a 

prostituição não é encarada como profissão, mas que tem um caráter de atividade temporária, 

pois há insatisfação, desejo de mudar de vida, e esperança que esta atividade possa-lhes 

atribuir um caminho. 

A prostituição também foi exemplificada por uma adolescente do grupo como 

situação corriqueira, pois tinha amigas que iam para locais da praia fazer programa onde havia 

clientes que faziam turismo sexual, tanto brasileiros como estrangeiros. Citaram também o 

exercício da prostituição para alimentar o vício por drogas ilícitas. 

Eu já disse semana passada... tu não tem vergonha nessa cara não, dá 
por uma pratada de pó. Ai ela respondeu a gente cheirando e ao 
mesmo tempo. Eu que não vou me prostituir por pó, uma bolinha 
deste tamanho,  a prostituição fica na cabeça, por mais que você 
queira tirar você não consegue. Mas fez por que quis ninguém 
obrigou. Ai faz e no outro dia fica falada (Maria I). 

Segundo Assis Moura et al. (2010), o consumo de drogas lícitas e ilícitas por 

prostitutas é diário, sendo fator de risco ao HIV/aids. É importante conscientizar os jovens 

sobre as repercussões da prostituição, pois implica traumas em diferentes esferas do ser social, 

psicológico e físico.  

Antes da avaliação do conteúdo apreendido, houve a reflexão acerca do trabalho 

do adolescente que não coloque sua vida em vulnerabilidades em integridade física como na 

escola. A Enfermagem pode levá-los à reflexão, colaborando para Promoção da Saúde e 

desenvolvimento de habilidades pessoais. 

Para mim trabalhar não é crime e sim uma forma de ganhar dinheiro 
e ser independente (José B). 
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Aprendi que a gente tem que tomar cuidado com os amigos e com a 
realidade (José D). 
 
Trabalho infantil, violência sexual e lazer (Maria B). 
 
Bom! Se o jovem souber lidar com seu trabalho e colocar seu estudo 
junto terá um futuro promissor e se aprender a dizer não a coisas 
ruins da vida... (José E). 
 
E preciso de lazer sim pra tira um jovem das drogas e trabalhar 
também é preciso (Maria M). 
 
Eu aprendi que a vida não é cor de rosa e sim dura e complicada 
(Maria G). 
Eu aprendi que não podemos falar de ninguém, espaços de lazer e 
sobre a prostituição (Maria I). 
 
Eu entendo que a gente não pode ter liberdade por causa da violência 
e também que a gente trabalha porque a gente precisa (José A).  
 

As falas refletiram sobre as leis que amparam o jovem, a exploração do trabalho 

infantil, a correlação trabalho e estudo, as dificuldades enfrentadas pela família, o sentimento 

de independente. Em relação ao lazer, o alerta em cuidar de si e do próximo, lazer para tirar os 

jovens das drogas e diminuir os riscos de inserir-se na marginalidade e ser vítima da 

violência.  

A Enfermagem, em suas ações educativas, deve favorecer ao jovem a reflexão 

sobre as diferentes vivencias, a fim de levá-los ao pensamento crítico e posicionamento 

positivo ante os riscos e vulnerabilidades do adolescer para serem agentes de mudança de sua 

história de vida. 

 

7.2.8 Oitavo encontro: Sono e Morrer 
 

Antes de iniciar o encontro, enumeraram-se motivos que justificavam a falta de 

assiduidade dos alunos no período noturno. Afirmam como motivo preguiça, cansaço do 

trabalho ou fazerem a escolha por não irem para a escola. 

Em seguida, iniciou-se a oficina, com um vídeo problematizador. Utilizou-se uma 

reportagem que falava sobre o sono do adolescente, informando sobre as alterações, hábitos 

de dormir tarde e acordar tarde. E os prejuízos oriundos do sono que levam à falta de 

concentração, irritação e desajuste dos hormônios.  
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O padrão de sono do adolescente é um item a ser explorado pela Enfermagem, 

pois são inúmeras as variáveis que podem influenciar no ciclo vigília-sono e na sonolência 

diurna excessiva dos adolescentes, sendo cabível investigar esses fatores que são importantes 

para elaborar práticas educativas, intervenções no âmbito escolar e políticas públicas para a 

saúde dos adolescentes (PEREIRA; TEIXEIRA; LOUZADA, 2010).  

Os adolescentes do grupo percebem essa mudança. 

Comum do adolescente, trocar a noite pelo dia e isso pode influenciar 
sua mentalidade (José E). 
 
Eu durmo para 1 para 2 horas da manha e acordo entre sete oito 
horas. Quando eu não durmo bem fico sem muita concentração (José 
D). 
 
Eu durmo uma hora da manhã e acordo lá para dez (Maria D). 

 
Num estudo realizado com adolescentes, foi identificado o fato de que os alunos 

com menores queixas de sono demonstraram melhor desempenho nas avaliações cognitivas, 

enquanto os estudantes submetidos ao turno matutino apresentaram uma redução na duração 

de sono e aumento na sonolência diurna, demonstrando que, possivelmente, o período de 

estudo e os hábitos de sono estão interligados e podem influenciar no desempenho escolar de 

adolescentes (BOSCOLO et al., 2007). 

Os adolescentes percebem a diferença do sono do dia para o sono da noite, não só 

fisicamente, mas também o ambiente, afirmando que no sono da noite não tem tanto barulho 

como do sono do dia. Enfatizaram os hábitos dos jovens dormirem tarde, ocupando-se na 

internet, televisão ou até mesmo em baladas ou no ato simples de ficar na rua. 

Ampliou-se a discussão sobre os perigos de permanecer na rua durante a 

madrugada como violência ou até mesmo o inicio de práticas danosas a si. 

 

O risco do adolescente ficar na rua é de levar um tiro, ter um 
acidente. Para mulher ser estuprada (José E). 
 
Eu gostava muito de andar em Regge eu chegava três e meia da 
madrugada. Eu saia umas onze (Maria D). 

 

A realidade dos adolescentes nas baladas envolve a aceitação pelo grupo e o risco 

de consumo de drogas licitas e ilícitas, como também a relação aos pares que ,muitas vezes, 

ocorre em razão das paixões sem reflexões sobre forma de cuidado do corpo. Segundo 
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Macedo e Kublikowski (2009), a vulnerabilidade na adolescência, é mantida e ampliada por 

fatores como: questões de gênero, idade e vulnerabilidade social. 

Alguns jovens passam dias seguidos comprometendo seu sono em saídas noturnas 

sem descanso apropriado e, de certa forma, dando prejuízo ao seu corpo. 

 

Não tem descanso porque além de chegar tarde dorme muito pouco 
(Maria D). 
 
Eu sei se você tiver boa noite de sono não tem o envelhecimento 
precoce, seu rosto fica mais saudável e você também (José E). 
 

A Promoção da Saúde do jovem deve ser de forma continua e contemplando todos 

os aspectos do seu ser. Foi questionado o envelhecimento precoce, porém se ampliou a 

discussão acerca da importância de ter um sono regular. 

O segundo momento da oficina foi direcionar para a atividade de vida morte. 

Estudo de Rodriguez (2005) demostra que possibilitar a discussão e a reflexão sobre o tema 

da morte entre adolescentes é um item importante, pois eles demonstram dificuldade de 

pensar na possibilidade da perda de pessoas queridas e expressam sentimentos de 

imortalidade, mesmo com as vulnerabilidades urbanas.  

Como vídeo problematizante, utilizou-se um que retratava a perda de um ente 

querido e a forma nostálgica de recordá-lo, gerando a discussão de como o jovem encara a 

morte. Evidenciou a onipotência que os jovens acreditam ter e demonstrar para os outros. No 

sentido figurado, eu acho que o jovem leva na brincadeira; ao exemplificar que a vida do 

jovem  é  colocada  em  risco  pelo  desejo  de  ser  “poderoso”, mandão, valentão, numa tentativa 

de destaque, fato que gera conflito para o próprio jovem. “  Para mim isso não valeu a pena, 

mas para ele valeu porque ele desafiou por alguma coisa que ele dizia que eu não fazia”. 

Nesse diálogo, também surgiu de forma superficial a sensação de perder alguém 

querido.      “Perder   alguém   é   muito   ruim,   saudade,   faz   falta”. Já o conceito de perda foi 

ampliado para a reflexão que envolve todos os aspectos do adolescente. “Perda  é  entendida  

quando alguma pessoa perto de você morre ou você deixa de  ter  alguma  coisa.” 

Num estudo realizado sobre tentativa de suicídio num hospital geral do Rio de 

Janeiro, observou-se que um dos motivos que os levava a realizar essa tentativa eram o fim de 

namoro e os conflitos com namorado (WERNECK et al., 2006). Ao dialogar sobre o 

enfrentamento do adolescente diante de um término de relacionamento, foi afirmado que,  
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Depende ... tem algumas amigas minhas que encaram de um jeito 
outra de outra forma. Uma termina chora para uma semana e fica 
com outro cara e diz que é para esquecer. Tem outro que já diz que é 
para se matar. Tem diferentes formas de enfrentar essa perda (José 
E). 

 

Na oficina foi explanado sobre as fases do luto e como isso se contextualiza na 

vida do jovem. Perder não é fácil, ninguém gosta de perder. 

As vivências dos jovens em relação à perda representam apenas parte de um todo 

complexo cujos efeitos atingiram os adolescentes em várias dimensões de suas vidas, 

necessitando educar esse jovem em aprender a lidar com situações portadoras de fortes 

emoções, particularmente com o luto (DOMINGOS; MALUF, 2005). 

Os jovens demonstram que possuem a oportunidade de vida longa. “Nós temos 

uma vida toda pela frente; pode  acontecer  muitas  coisas.” Logo, trabalhar com o senso de 

responsabilidade para a sensação de imortalidade e com os sentimentos diante das perdas, 

desenvolvendo assim a resiliência. 

Sobre perda colocaram também uma situação de morte entre familiares: 

Nessa semana o medico não deu muito tempo de vida para minha avó 
não. Ai minha mãe disse para mim, no dia que tua avó morrer teus 
tios não vão está nem ai. Porque mãe sofre para eternidade. Sofre no 
parto, na morte do filho e até morrer. Os filhos não, eles não sofrem 
na hora do parto, nem na hora da perda nem depois que você morre. 
Minha mãe disse também “se  eu  morrer  tu  acha  que  teus  irmãos  vão  
morrer por mim, não”. É mais provável que uma mãe sinta a perda de 
um filho ate a hora de sua morte do que um filho sentir a perda de 
uma mãe (José E). 

  

Compadecimento com a dor do outro e a reflexão sobre a totalidade de perdas. As 

atividades educativas devem levá-los a reflexão, contudo, em consonância com o comentário 

de José E, as mães que perdem seus filhos necessitam de intervenções capazes de propiciar-

lhes melhor superação da dor, a expressão dos seus sentimentos e um reinvestir em suas vidas 

e desejos (ALARCAO; CARVALHO; PELLOSO, 2008). 

 Por fim, a avaliação da oficina, o que eles aprenderam das reflexões: 

 

O sono prejudica o crescimento da pessoa, falta de atenção e a perda 
de uma pessoa e muito ruim porque a pessoa sente falta e digo  
porque já perdi uma pessoa muito importante meu pai (Maria D). 
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Ter um sono prolongado faz bem a saúde e a beleza. Perda essa 
palavra ninguém gosta de ouvir. Pode ser de objeto ou espiritual 
(José E). 
 
A perda de sono atrapalha no crescimento e pode causar obesidade 
(Maria A). 
 
Aprendi que todos temos que superar as perdas e que a falta de sono 
prejudica o nosso desempenho (José J). 

  
Contextualizaram aspectos do sono e a reflexão sobre a morte, porém de forma 

superficial, tomando como referencia a complexidade da temática. Mais situações reflexivas 

são importantes, pois, para o jovem, uma vez que a perda é um tema complicado de ser 

lidado, independentemente do período de vida. 

Ao fim dessa oficina, questionou-se sobre a totalidade das oficinas. Eles 

demostraram uma avaliação do todo, mas as avaliações ao término de cada oficina foram mais 

importantes de consolidar. 

É relevante considerar que no contexto da Promoção da Saúde,  a avaliação 

desafios reorientação do modelo de intervenção  com a necessidade, entre outros aspectos, de 

profunda renovação e afirmação das ações de promoção da saúde, que incluem, no seu 

âmbito, a teoria e prática da informação, educação e comunicação (BUSS, 1999).  

 

Eu achei muito interessante, em alguns vídeos que eu vi eu aprendi 
coisas que eu não conhecia. O tema que eu mais gostei foi o da 
sexualidade porque eu descobri algumas doenças que eu não sabia 
que tinham (Maria D). 
 
Adorei ter participado desse estudo dos vídeos, bate-papo pena que 
acabou mais gostaria que tivesse mais assunto. O vídeo que mais me 
chamou a atenção foi o do trabalho infantil e as perdas (José E). 
 
Eu achei muito boa, nós aprendemos muito coisas de drogas e 
doenças e etc. O assunto que eu mais gostei foi quando nos falamos 
de doenças transmitidas pelo sexo (Maria I). 
 
Eu aprendi que melhorar na educação do jovem e também que 
incentiva afastar os jovens das drogas. O vídeo que eu mais gostei foi 
da sexualidade (José F). 
 
Eu gostei mais do encontro de mobilidade (Maria S). 
 

Na avaliação em sua totalidade, destacaram os vídeos como elementos 

importantes que lhes trouxeram reflexão a forma dialógica como eram conduzidas as 
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discussões e alguns assuntos desconhecidos por eles, a que não davam o devido valor, pois 

não percebiam integrados a sua vida. 

O “empoderamento”   dá-se por meio de práticas reflexivas sobre si próprio e o 

outro. No contexto da adolescência, cabe ao enfermeiro o desenvolvimento de habilidades e 

competências que o conduzam ao discernimento no planejamento de ações de saúde 

comprometidas com a Promoção da Saúde, alicerçadas no “empoderamento” e exercício de 

uma cidadania solidária (MONTEIRO et al., 2011). 

 

7.3 Modelo de atividade de vida e ação educativa  
 

Segundo Tomey e Alligood (1999), as teorias e os modelos ajudam a adquirir 

conhecimentos que permitem aplicação em práticas cotidianas, como também podem ser 

guias práticos que associam investigação e educação de forma autônoma para o profissional. 

As teorias de Enfermagem favorecem as pesquisas na especialidade com novas 

perspectivas, estimulando investigar diferentes problemas nesse campo, como também uma 

pratica mais bem estruturada, favorecendo um cuidado efetivo ao ser humano, uma vez que a 

teoria, a pesquisa e a prática constituem uma tríade visivelmente correlacionada (MELEIS, 

1997). Logo, a prática de Enfermagem é baseada em normas, princípios e tradições que foram 

passadas ao longo do tempo pelas limitadas formas de aprendizagem (CHINN; KRAMER, 

1999). Nessa circunstância, é sensível a necessidade de ações criativas para a prática de 

enfermagem que abordem o grupo como também o ser individual para promover sua saúde. 

Neste estudo, o modelo de Enfermagem mediou uma pratica educativa, mais 

sistematizada, caracterizando-a como um guia passível de adaptação para a realidade dos 

adolescentes inseridos no âmbito escolar. Os pressupostos do modelo de atividade de Roper, 

Logan, Tierney subsidiaram a elaboração e a execução dessa atividade educativa numa 

abordagem grupal, com vistas a promover a saúde desses adolescentes. Observou-se que a 

adolescência é uma etapa de vida com particularidade, temáticas socialmente estabelecidas, 

tanto pela alteração do corpo, como pelo amadurecimento fisiológico para conceber e sob 

aspecto emocional. Essas  são variáveis de mudanças que contextualizam o adolescer.  

Trata-se de um período da vida humana marcada pela puberdade, como também 

por intensos processos conflituosos e de autoafirmação, correspondendo à fase de projetos que 

impliquem plena integração social e reflexão de valores (OUVRY, 2011).  

Para o aprofundamento dessa etapa de vida no grupo estudado, foi realizada a 

entrevista. Pode-se verificar o quanto o contexto desses jovens é semelhante no que tange as 
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vulnerabilidades do bairro, realidades diante da família, hábitos usuais. A atividade educativa, 

porém, buscou moldar-se ao grupo de forma a discutir a situação real. Embora o modelo de 

atividades de vida enumere mais elementos do que os utilizados na atividade de vida, utilizou-

se somente os que respondem à demanda do jovem.  

 

Diagrama 2: Apresentação da atividade educativa grupal aplicada com os adolescentes 
baseada no Modelo de Atividades de Vida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração da própria autora. 
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O diagrama 2 permite a visualização dos elementos da ação educativa a partir do 

Modelo de Atividades de Vida. A adolescência foi percebida como uma etapa de vida 

permeada de particularidades específicas; os adolescentes possuíam atividades de vidas 

semelhantes que os colocavam em situações de vulnerabilidade; as oficinas tiveram fatores 

influenciadores que se destacaram: o desenvolvimento físico e emocional próprio da 

adolescência; os aspectos culturais da comunidade na qual estão inseridos e as condições 

sociais precárias; as violências e a criminalidade do bairro no qual residem e, por fim, o 

Programa Saúde na Escola que lista temáticas que devem ser trabalhadas no âmbito escolar. 

No estudo, as atividades de vidas dos adolescentes foram percebidas como 

totalmente dependentes de intervenção educativa. Baseada na pedagogia dialógica, foi 

possível a reflexão coletiva de diferentes temas, contudo, ocasionando  uma atenção 

individualizada sobre o seu processo de adolescer. 

As atividades educativas, pois, articuladas com a cultura devem estar congruentes 

com o global e o local, na formação de sujeitos prudentes, responsáveis e ativos que passam 

buscar maior qualidade de vida diante das adversidades (RENOVATO; BAGNATO, 2010). 

A reflexão de Roper sobre a Enfermagem no exercício profissional do cuidado, da 

educação, da administração, deu visibilidade para as atividades de vida serem aplicadas a 

todas as pessoas saudáveis e não saudáveis no sentido de cuidarem de si (TOMEY, 1999). 

Afirma-se que as vulnerabilidades dos adolescentes são passíveis de intervenção seja por 

atividades educativas ou implementações outras, contudo é necessário levar aos jovens uma 

consciência da necessidade de mudança de comportamento, pois as atividades de vidas dos 

adolescentes são percebidas como dependentes e necessitam de intervenção de Enfermagem. 

Segundo Tierney (1998), o modelo de enfermagem de Roper, Logan, Tierney é 

passível de ser questionado, aprimorado para o crescimento da disciplina da Enfermagem, 

implicando utilizá-lo em todos os cenários cabíveis do cuidar. 

Nas intervenções de Enfermagem, o estabelecimento de uma parceria, baseada em 

confiança mútua, encoraja o adolescente a assumir um papel ativo no autocuidado, refletindo 

condutas que deverão ser modificadas, sendo necessário compreender o adolescente em sua 

totalidade, considerando o contexto no qual se encontra (PELLISON et al., 2007). 

Essa contextualização vem em consonância com os fatores influenciadores, a 

saber, biológico, psicológico, socioculturais, ambientais e político-economicos (ROPER; 

LOGAN; TIERNEY, 1995). Segundo Matheus (2008), o adolescente recebe influencias da 
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contemporaneidade de acordo com a tradição cultural de cada organização social em 

particular. 

O modelo de atividade de vida proporcionava um diálogo que envolvia as 

vivências daquele grupo pesquisado, sendo possível, por meio da atividade educativa, 

descobrir a realidade diária de cada um, podendo direcionar as orientações tanto nas 

vulnerabilidades intrínsecas de sua adolescência como para as especificas do grupo. 

No grupo de adolescentes estudados, com 13 a 15 anos de idade, verifica-se que, 

biologicamente, o corpo está sofrendo mudanças pela puberdade, psicologicamente viviam 

conflitos nas suas escolhas e diante das adversidades vividas; socioculturais, são 

marginalizados vítimas de um sistema excludente; ambientais, residiam num bairro violento, 

com famílias fragmentadas, banalização do corpo e do sexo; politico econômico trabalhavam 

no mercado informal, estudavam, contudo não eram assíduos. De posse do reconhecimento do 

grupo, por meio de itens norteadores, é possível implementar uma estratégia educativa. 

A Pedagogia Dialógica é um meio que proporciona a reflexão, com origem no seu 

contexto biológico, psicológico, sociocultural, ambiental e político-econômico do grupo e/ou 

indivíduo  para  formação  de  sujeitos  “empoderados”.  Segundo  Souza  (2007),  as  reflexões  e  as  

recomendações das ações educativas visam a trazer nova luz ao entendimento de adolescentes 

para uma rede de saberes consistentes que leve à efetiva proteção de si. 

A abordagem grupal tem como foco o indíviduo para proporcionar-lhe uma 

reflexão individual acerca de suas vulnerabilidades, história de vida, a fim de ser força motriz 

para o “empoderamento”. A Promoção da Saúde em um dos seus eixos privilegia o 

desenvolvimento de habilidades pessoais, no contexto da saúde do adolescente. Refere-se a 

capacidade ativa de refletir e executar condutas que sejam coerentes com seu bem-estar e os 

retirem de vulnerabilidade. 

Assim, o enfermeiro deve realizar decisões sob a forma de intervenção de vida, 

saúde e bem-estar de grupos ou indivíduos para sua autonomia no autocuidado (OREM, 

2001). 

Segundo Tomey (1999), o modelo pode ser aplicado em qualquer circunstância, 

necessitando da criatividade de quem o aplicar nas diferentes situações de Enfermagem, em 

consonância com a afirmativa de que o Modelo de Atividade de Vida pode se adaptar a 

qualquer situação própria da Enfermagem (ROPER; LOGAN; TIERNEY, 1990). 

Segundo Boykin e Schoenhofer (2001), a explicação dos principais componentes, 

processos e padrões de cuidado ou cuidado em relação aos cuidados de Enfermagem deve 

contribuir uma perspectiva transcultural para a profissão de Enfermagem. Até mesmo porque 
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as enfermeiras estão constantemente buscando conceitos e processos que explicam o 

significado de suas observações em razão da pratica de Enfermagem atrelada a alguma teoria 

(O’  TOLLE,  1996). 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Não há vida sem correção, sem retificação. 

(Paulo Freire) 

 
 

Conclui-se pela necessidade da comunidade cientifica investigar diferentes formas 

de alcançar os adolescentes em suas vulnerabilidades, para capacitá-los a serem mais 

reflexivos e comprometidos com sua saúde. 

Ao enfermeiro impende o papel necessário na Educação em Saúde, pois 

correlaciona com a capacitação do individuo e do grupo para tomar ações mais saudáveis. A 

Enfermagem, como profissão autônoma, pode desempenhar diferentes atuações, a saber - 

assistência, promoção e recuperação da saúde - sendo sempre subsidiada por teorias e 

modelos de Enfermagem que focalizam uma atenção personalizada e individualizada. 

No campo da atenção grupal, o enfermeiro se apropria de práticas associadas a 

conhecimento, prática a habilidade e a atitude de trabalhar com o outro. Esse outro pode ser 

encarado como um grupo com diferentes adversidades e pensamentos. 

As vulnerabilidades dos adolescentes investigados que foram identificadas por 

meio das atividades de vida foram: residir em um bairro violento com alto índice de 

criminalidade, bem como uma inadequada higiene das ruas; início do tabagismo, alimentação 

inadequada e início do consumo de álcool por curiosidade; o vestuário como aspecto 

estereotipado entre os adolescentes; a prática do ato sexual por impulso sem prévia reflexão; o 

sedentarismo; atividade laboral precoce e informal; poucas opções de lazer; hábitos noturnos 

desregrados e, por fim, alguns não sabem como lidar com as perdas. 

No contexto do estudo, a ação educativa mediada pelo Modelo de Atividade de 

Vida para Promoção da Saúde do adolescente, teve grande suporte em estruturar-se em uma 

matriz já estabelecida, que permitiu adaptação, ancorada numa abordagem dialógica que 

favoreceu o diálogo da realidade dos jovens. A utilização de vídeos facilitou desencadear a 

discussão. Estes eram nomeados como problematizadores, pois duravam poucos minutos, no 

máximo três, sendo reportagens, propagandas do Ministério da Saúde, que são passíveis de 

modificação, de acordo com a necessidade do grupo. 

O modelo de Enfermagem privilegia muitos elementos dentro de cada atividade 

de vida, porém alguns não se aplicavam à realidade do jovem e outros com menor 

importância. Assim, coube ao julgamento particular do pesquisador em selecionar as 

temáticas. 
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Os modelos de Enfermagem continuam sendo objeto de estudo e modificações, 

itens que podem ser aprimorados, mantidos ou retirados, adaptados, renovados. A utilização 

do Modelo de Atividade de Vida demostrou que ele é passível de ser utilizado numa prática 

educativa grupal na escola, embora muitos estudos já demostrem sua eficácia na assistência 

de Enfermagem individual. Embora ele tenha sido estudado especificamente com 

adolescentes, acredito que possa ser empregado com outros grupos, contudo considerando as 

especificidades ditas nos pressupostos. 

Sendo cabível num grupo que tenha etapa de vida e atividades de vida 

semelhantes, suas atividades de vida são nomeadas como dependentes de orientações 

educativas diante das vulnerabilidades especificas do grupo. Com efeito, têm o devido valor a 

elaboração de oficinas que considerem a contextualização biológica, psicológica, 

sociocultural, ambiental e político-economica do grupo e/ou indivíduo que são fatores 

influenciadores do modelo. E, na abordagem educativa, tomar um referencial que no estudo 

foi a Pedagogia Dialógica, meio que proporciona a reflexão desde o seu contexto para 

formação   de   sujeitos   “empoderados”.   Embora   seja   uma   estratégia   grupal, a preocupação é 

com o individuo, caracterizando uma atenção individualizada. 

Na utilização de estratégias educativas, o enfermeiro deve ser criativo em buscar 

formas de suscitar a discussão. Como já referido, o estudo utilizou o vídeo, mas poderiam ser 

usadas outras formas de provocação.  

 A estratégia proposta, então, pode ser utilizada no Brasil, como em outros 

países que tenham enfermeiros atuando com adolescentes no ambiente escolar, como é a 

realidade descrita nas vivências em Portugal, no doutorado-sanduiche. 

É importante destacar as limitações desse estudo, a saber: a falta da assiduidade 

dos alunos do EJA, bem como a necessidade das atividades educativas terem sido 

desenvolvidas no horário da aula regular; os adolescentes não possuírem em seu processo 

contínuo de aprendizagem práticas reflexivas, muitas vezes, querendo permanecer de forma 

passiva e, por fim, a falta de continuidade de atividades educativas com a finalidade de 

acompanhar o processo de transformação do sujeito. 

É um desafio a produção de conhecimento, associando teoria, pesquisa e prática, 

entretanto, que seja um estimulo às demais pesquisas para subsidiar a prática que poderá ser 

aplicada e melhorada na atuação profissional do enfermeiro no contexto da saúde escolar para 

Promoção da Saúde do adolescente. 
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APÊNDICE A 
 

FORMULÁRIO DE ENTREVISTA 
 
Nome:______________________________________________________________________ 
Idade: ______ 
Endereço: __________________________________________________________________ 
Escolaridade: ___________________________ 
Com quem você mora? 
___________________________________________________________________________ 
 
MANUTENÇÃO DO AMBIENTE SEGURO 
Tipo de habitação: (  ) alvenaria (  ) taipa (    ) madeira (    ) outros: _____________________ 
Casa (  ) própria  (   ) alugada   (  )outros: __________________________________________ 
Possui rede de esgoto em casa: (  ) sim  (  )não.  
Se não qual o destino dos dejetos?________________________________________________ 
Possui água encanada: (  ) sim  (  )não 
Destino do lixo: 
___________________________________________________________________________ 
Condições de segurança da rua: 
___________________________________________________________________________ 
 
COMUNICAÇÃO 
Como é seu vínculo familiar? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Renda familiar? (   ) menos que um salário (   ) um salário mínimo (  ) mais que um salário 
mínimo (    ) dois salários mínimo (   )outros, ________________ 
Como é sua relação com os seus amigos? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
O que você acha sobre a escola? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
O que você acha sobre o lugar que você mora?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
O que você acha sobre unidade de saúde que você freqüenta? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Fácil acesso de atendimento? (    ) não (   ) sim, freqüência?___________________________ 
Você procura mais o posto para qual atendimento? 
___________________________________________________________________________ 
 
RESPIRAÇÃO 
Uso de cigarro  (    ) não (   ) sim, freqüência?_______________________________________ 
Outras drogas, (    ) não (   ) sim, 
Quais?____________________________________________ freqüência?________________ 
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COMER E BEBER 
Uso de álcool (    ) não (   ) sim, freqüência?________________ 
Alimentação diária: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
ELIMINAR 
Eliminações vesicais e intestinais ( características, freqüência, cor, odor, consistência) 
___________________________________________________________________________ 
Eliminações intestinais ( características, freqüência, cor, odor, consistência) 
___________________________________________________________________________ 
 
 HIGIENE PESSOAL E VESTIR-SE/MANUTENÇÃO DA TEMPERATURA 
CORPORAL 
O que você gosta de vestir? 
___________________________________________________________________________ 
Freqüência de higiene bucal?____________________________________________________ 
Freqüência de higiene corporal?_________________________________________________ 
 
TRABALHO E LAZER 
Você trabalha __________________________  (  ) Formal   (   ) Informal 
Gosta  do  seu  trabalho?    (      )  sim  (      )  não    Atividades  profissionalizantes: (   ) sim (   )não     
Freqüenta áreas de lazer? Ex. Praças  (   ) sim   (   ) não     
Igrejas (   ) sim   (   ) não. Qual religião?___________________________________________     
Qual é o seu lazer?____________________________________________________________ 
Qual o lazer que você gostaria de ter?_____________________________________________ 
 
MOBILIDADE 
Atividade física (   ) sim, qual?______________ (   ) não  
Acesso a transporte: (  ) ônibus (   ) carro/ moto (  ) trem  (   )outros _____________________ 
Necessidades especiais? (   ) sim   (   ) não     
 
EXPRESSÃO DA SEXUALIDADE 
Sexo: (   ) Feminino     (   ) Masculino 
Opção sexual: (  ) Homossexual (  ) Heterossexual (   ) Bissexual (   ) outros: _____________ 
Tem filhos? (  ) sim, quantos?___________  (  )  não 
Já engravidou?  (   ) sim, fez pré-natal?   (   ) não    (  ) não se aplica.  
Vida sexual ativa (   ) sim   (   ) não   
Quantos parceiros você já teve? (   ) um (  ) dois (   ) três (    ) mais de três    
Conhecimento de contraceptivos (   ) sim, quais?________________________   (   ) não     
Uso de contraceptivo (   ) sim, qual?__________________________________   (   ) não     
 
DORMIR 
Quais os seus são hábitos? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Dificuldade para dormir? (   ) sim, causa ______________________________   (   ) não 

MORRER 
Qual foi a maior perda da sua vida ? 
______________________________________________________________________ 
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Qual é o significado da morte para você? 
___________________________________________________________________________ 

       
Aspectos subjetivos 
 
 Quais são as insatisfações da sua vida? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Quem é seu ídolo?____________________________________________________________  
Quais são os seus desejos/ sonhos para o futuro? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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-se vulneráveis ao desejo e a paixão susceptíveis ao contagio de um

a D
ST ou gravidez precoce 

O
BJETIV

O
 G

ER
A

L- R
efletir sobre sexualidade para prom

oção da saúde 

O
BJETIV

O
 

ESPEC
ÍFIC

O
 

A
Ç

Õ
ES / 

A
TIV

ID
A

D
ES  

 

A
TO

R
ES 

SO
C

IA
S 

EN
V

O
LV

ID
O

S  
 

R
EC

U
R

SO
S  

  

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 
R

ESPO
N

SA
BILID

A
D

ES 
IN

D
IC

A
D

O
R

ES 

 - 
C

onceituar 
sexualidade; 
 -R

efletir 
sobre 

prática 
sexual 

segura; 
 -D

iscutir 
sobre 

consequências 
de um

a gravidez 
precoce. 
 

 - 
A

presentar 
o 

vídeo 

problem
atizante 

e 

coordenar 

discussão 

   

-A
lunos 

-Facilitador 

- Sala de aula e 

cadeiras; 

  -U
so 

de 
vídeo 

contextualizado 

com
 os objetivos 

específicos. 

 -R
ecurso 

m
ultim

ídia 

- A
colhim

ento 

- discussão 1hora e 30 

m
inutos. 

-A
valiação 

-Facilitador: m
ediar a discussão. 

-A
lunos: ativos no diálogo 

- 
Q

uestionam
ento 

do 

aprendizado. 
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A
 6: C

om
unicar /m

obilidade 

PR
O

BLEM
A

 A
 televisão com

o m
eio influenciador para o jovem

. A
um

ento de hábitos sedentários entre adolescente. 

JU
STIFIC

A
TIV

A
 V

ulnerabilidade de m
orbidades na vida adulta pelos hábitos sedentários. Influência da m

ídia no com
portam

ento do jovem
 

O
BJETIV

O
 G

ER
A

L D
iscutir sobre a m

ídia e pratica de exercícios físicos para prom
oção da saúde do adolescente 

O
BJETIV

O
 

ESPEC
ÍFIC

O
 

A
Ç

Õ
ES / 

A
TIV

ID
A

D
ES  

 

A
TO

R
ES 

SO
C

IA
S 

EN
V

O
LV

ID
O

S  
 

R
EC

U
R

SO
S  

  

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 
R

ESPO
N

SA
BILID

A
D

ES 
IN

D
IC

A
D

O
R

ES 

 -D
iscutir 

sobre 
os 

m
eios 

de 
com

unicação 
 -R

efletir sobre a 
prom

oção 
de 

atividade 
física 

para 
o 

adolescente 
 

 - 
A

presentar 
o 

vídeo 

problem
atizante 

e 

coordenar 

discussão 

   

-A
lunos 

-Facilitador 

- 
Sala 

de 
aula 

e 

cadeiras; 

  -U
so 

de 
vídeo 

contextualizado com
 

os 
objetivos 

específicos. 

 -R
ecurso m

ultim
ídia 

- A
colhim

ento 

- discussão 1hora e 30 

m
inutos. 

-A
valiação 

-Facilitador: m
ediar a discussão. 

-A
lunos: ativos no diálogo 

- 
Q

uestionam
ento 

do 

aprendizado. 
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   O

FIC
IN

A
 7: . Trabalho e lazer 

PR
O

BLEM
A

 Trabalho inform
al dos adolescentes. Escolha de atividades de lazer que nem

 sem
pre são saudáveis.  

JU
STIFIC

A
TIV

A
 O

s jovens são explorados no trabalho inform
al, m

uita vezes, abandonam
 o estudo. A

s práticas de lazer vulneráveis a 

acidentes e violência.  

O
BJETIV

O
 G

ER
A

L G
erar reflexão sobre os jovens sobre o trabalho e lazer 

O
BJETIV

O
 

ESPEC
ÍFIC

O
 

A
Ç

Õ
ES / 

A
TIV

ID
A

D
ES  

 

A
TO

R
ES 

SO
C

IA
S 

EN
V

O
LV

ID
O

S  
 

R
EC

U
R

SO
S  

  

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 
R

ESPO
N

SA
BILID

A
D

ES 
IN

D
IC

A
D

O
R

ES 

- R
efletir sobre 

as 
m

otivações 
do trabalho dos 
adolescentes; 
 -D

iscutir 
atividades 

de 
lazer perigosas; 
     

 - 
A

presentar 
o 

vídeo 

problem
atizante 

e 

coordenar 

discussão 

   

-A
lunos 

-Facilitador 

- Sala de aula e 

cadeiras; 

  -U
so 

de 
vídeo 

contextualizado 

com
 os objetivos 

específicos. 

 -R
ecurso 

m
ultim

ídia 

- A
colhim

ento 

- discussão 1hora e 30 

m
inutos. 

-A
valiação 

-Facilitador: m
ediar a discussão. 

-A
lunos: ativos no diálogo 

- 
Q

uestionam
ento 

do 

aprendizado. 
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  O

FIC
IN

A
 8: D

orm
ir  e M

orrer 

PR
O

BLEM
A

 A
lteração no ciclo-vigília do adolescente. Perda é um

a tem
ática difícil de ser tratada.  

JU
STIFIC

A
TIV

A
 O

 padrão do sono do jovem
 envolve dorm

ir tarde e acordar tarde. O
s jovens em

 sua m
aioria não estão adaptados a perder. 

O
BJETIV

O
S G

ER
A

IS D
iscutir sobre o sono do adolescente. R

efletir sobre a perda, luto e separação.  

O
BJETIV

O
 

ESPEC
ÍFIC

O
 

A
Ç

Õ
ES / 

A
TIV

ID
A

D
ES  

 

A
TO

R
ES 

SO
C

IA
S 

EN
V

O
LV

ID
O

S  
 

R
EC

U
R

SO
S  

  

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 
R

ESPO
N

SA
BILID

A
D

ES 
IN

D
IC

A
D

O
R

ES 

-Esclarecer 
sobre 

a 
im

portância 
do 

sono 
 -Esclarecer 
conceito 

de 
perda, 

luto, 
separação. 
 

 - 
A

presentar 
o 

vídeo 

problem
atizante 

e 

coordenar 

discussão 

   

-A
lunos 

-Facilitador 

- Sala de aula e 

cadeiras; 

  -U
so 

de 
vídeo 

contextualizado 

com
 os objetivos 

específicos. 

 -R
ecurso 

m
ultim

ídia 

- A
colhim

ento 

- discussão 1hora e 30 

m
inutos. 

-A
valiação 

-Facilitador: m
ediar a discussão. 

-A
lunos: ativos no diálogo 

- 
Q

uestionam
ento 

do 

aprendizado. 
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APÊNDICE C  
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (T.C.L.E.) 

 Pais e/ ou responsáveis, 
 
Seu filho está sendo convidado a participar de uma pesquisa como voluntário. A participação 
dele é importante, porém, deverá ter sua autorização e também seu filho quer participar. Leia 
atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os 
procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. O jovem participará de uma atividade 
educativa na sua escola sobre assuntos que envolvem o período da adolescência, como DST, 
álcool, drogas, alimentação saudável, prática de exercício, trabalho, lazer, meio ambiente, 
gravidez que será composta por uma entrevista e doze encontros, os encontros serão 
registrados por meio de filmagem. Seu filho terá como benefício aprender informações sobre 
sua saúde e não sofrerá nenhum risco ou desconforto. A qualquer momento, ele poderá deixar 
de participar do estudo e, também, poderá os senhores, pais e/ ou responsáveis, retirarem seu 
consentimento, sem que isso lhes traga qualquer penalidade ou prejuízo. As informações 
conseguidas através da participação do jovem não permitirão a identificação da sua pessoa, 
exceto aos responsáveis pelo estudo, e que a divulgação das mencionadas informações só será 
feita entre os profissionais estudiosos do assunto. 
Endereço da responsável pela pesquisa: Eveline Pinheiro Beserra 
Instituição: Universidade Federal do Ceará 
Endereço: Rua Alexandre Baraúna  
Bloco: /Nº: /Complemento: 1115 
Bairro: /CEP/Cidade: Rodolfo Teófilo/ CEP: 60430-160/ Fortaleza-CE 
Telefones p/contato: 85 3366 8461 
ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua participação no 
estudo, dirija-se ao: 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará 
Rua Coronel Nunes de Melo, 1127 Rodolfo Teófilo 
Telefone: 3366.8338  
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO ou 
DECLARAÇÃO DO PARTICIPANTE OU DO RESPONSÁVEL PELO 
PARTICIPANTE: 
Tendo compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha participação 
no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos, das minhas responsabilidades, 
dos riscos e dos benefícios que a minha participação implicam, concordo em dele participar e 
para isso eu dou o meu consentimento sem que para isso eu tenha sido forçado ou obrigado. 
Fortaleza,_____/_____/____ 
 ______________________________ 
Assinatura do menor                                                                                          
 ____________________________________ 
Assinatura do responsável 
____________________________________ 
Assinatura da testemunha  
Endereço do Voluntário:__________________________________________________ 
Nome do pesquisador:____________________________________________________ 
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