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RESUMO
No contexto internacional a partir da Declaração de Alma-Ata na Rússia em 1978,
Conferência Internacional sobre os Cuidados Primários de Saúde tendo como lema
"Saúde para todos no ano 2000", a saúde passou a ser vista não como uma questão
apenas de medicalização, mas sim de promoção. As conferências internacionais que
sucederam Alma-Ata realizaram-se no sentido de fortalecer este aspecto, sendo a
última ocorrida no ano de 2005 em Bangkok, na índia. No contexto nacional, o Brasil
ao longo dos seus 500 anos de descobrimento, passou por reformas na área da
saúde sendo marcos na história, a Reforma Sanitária (1980) e a criação do Sistema
Único de Saúde — SUS (1988), a partir da promulgação da Constituição Federal de
1988. O Sistema único de Saúde —SUS vem no sentido de fortalecer o novo modelo
implantado peia Reforma Sanitária e, vai de acordo com as Conferências
internacionais de Promoção da Saúde. O SUS pressupõe um novo conceito de
saúde, nele busca-se superar o modelo centrado na assistência individual à doença
somente a partir da procura do serviço peio usuário. Propõe também que se olhe
para os problemas coletivos da população, relacionando entre si ações de promoção,
proteção, recuperação e reabilitação. Em 1990 é criado o Estatuto da Criança e do
Adolescente que, juntamente com o SUS coloca em questão os direitos e políticas
públicas para os jovens. Assim são criados através do Ministério da Saúde em 1990,
Programas de Atenção a Saúde do Adolescente. Neste contexto e pautado na
Promoção da Saúde na Adolescência corno questão preventiva e educativa é que
este trabalho se desenvolveu no Centro de Referência em Saúde do Adolescente
tendo a participação efetiva do Serviço Social neste processo. Através de urna
metodologia de grupo sócio-educativa, objetivou-se a prevenção ao uso de
substâncias químicas lícitas e ilícitas e com base em dinâmicas de grupo trabalhouse com o grupo de adolescentes "Aprendendo e Educando".
Palavras Chaves: Saúde, Promoção da Saúde, Adolescência, Prevenção,
Educação.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho é resultado de nosso estágio curricular obrigatório,
atividade necessária para obtenção do grau de Bacharel em Serviço Social, e
apresenta a temática Promoção da Saúde na Adolescência.
O estágio foi realizado rio Centro de Referência em Saúde do Adolescente, no
período de fevereiro a agosto de 2005. Este Centro tem como área de abrangência
Florianópolis e os municípios integrantes da Grande Florianópolis.
O interesse por esta temática foi despertado durante o curso de Serviço Social
quando, entre um terna e outro, decidi-me por trabalhar com saúde e adolescentes.
Em nosso campo de atuação, geralmente estão presentes (no debate, nos estudos e
em projetos) o Ser Humano, o Assistente Social e as relações existentes e
estabelecidas na estrutura social, política, econômica e cultural da sociedade em que
estamos inseridos. Ora deparamos com urna realidade em que é possível a
intervenção profissional transformadora, aquela que possibilita melhores condições
de existência ao ser humano, em todos os aspectos de sua vida, aquela que
potencializa os demandantes e torna viável a emancipação dos sujeitos sociais; ora
deparamos com uma realidade que a transformação é dura, lenta e conquistada com
muita luta.
Percebendo a possibilidade de transformação social, é que no Centro de
Referência em Saúde do Adolescente, concentramos nossos esforços, atuando e
interagindo, corri o grupo sócio-educativo "Aprendendo e Educando", primando peia
promoção à saúde, o que inclui prevenção e educação. Importante ressaltar que há
cerca de 1 bilhão de adolescentes no mundo (20 % da população) e 34 milhões no
Brasil (21,84 % da população do país), e que a adolescência é uma fase de
experiências, questionarnentos, de rebeldia e irnpuisividacle - uma fase instigante,
lúdica e criativa, mas que também apresenta certo grau de vunerabilidade - que
merece toda atenção do Estado e da sociedade, pois terão a responsabilidade do
futuro em suas mãos.
Socialmente concebemos a saúde como um direito de cidadania e temos a
promoção desta como eixo. A adoção da promoção da saúde possibilita focalizar os
aspectos do adoecimento no Brasil, tais como: o subemprego, o desemprego, a
habitação, o saneamento básico, a violência, a exclusão; ou seja, envolve sujeitos e
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coletividades e contextos sócio, político e econômico. O que significa um cenário de
desafios, pois os recursos destinados à saúde ainda são consumidos com doença e
medicalização, propiciando pouco impacto na saúde integral do(s) sujeito(s).
Por acreditar na educação como forma de promover a saúde, além de
demandar mudanças na realidade posta, é que realizamos este trabalho, o qual é
composto de três capítulos e busca mostrar a importância da Promoção da Saúde na
Adolescência, em ações realizadas com grupos sócio-educativos, tendo o Serviço
Social como coordenador do processo. Neste sentido, os ter-mos saúde, promoção
da saúde, adolescência, prevenção e educação são recorrentes e apresentam-se
interligados.
No primeiro capítulo, apresentamos o cenário nacional e internacional da saúde,
desde o descobrimento do Brasil até os dias atuais com a criação do Sistema Único
de Saúde - SUS. Destacamos a prevenção, a promoção da saúde e o panorama das
Conferências internacionais de Promoção da Saúde, para compreender como o
conceito saúde vem se modificando e conhecer quais as significações que
acompanham o conceito ao longo dos anos, em especial, no Brasil.
No capítulo segundo, abordamos as políticas públicas que surgem como um
instrumento de alcance à Promoção da Saúde. Com relação à juventude, trazemos
alguns exemplos de políticas públicas específicas para este segmento. Também
tratamos de questões pertinentes à adolescência e ao adolescente, a dinâmica do
atendimento e o prozesso interverrtivo dos Assistentes Sociais no Centro de
Referência em Saúde do Adolescente.
O capítulo terceiro procedemos a urna reflexão sobre grupos sócio-educativos.
O que são? Como é trabalhar com esta metodologia de grupos? Apresentamos
também a experiência de estágio com o grupo 'Aprendendo e Educando", composto
por onze crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 13 anos. Experiência que se
transforma num ensaio realizado no Centro de Referência em Saúde do
Adolescente, concebida através da metodologia de oficinas, com dinâmicas
realizadas peio grupo.
Por fim, concluimos o trabalho com reflexões e considerações finais sobre a
questão apresentada.
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CAPÍTULO 1 1.0 CENÁRIO NACIONAL E INTERNACIONAL DA SAÚDE - a busca
do conceito ampliado
O presente capitulo contextualiza histórica e politicamente a saúde na esfera
nacional e internacional, para propiciar pleno entendimento sobre a construção do
conceito ampliado de saúde que conhecemos hoje e no qual este trabalho está
fundamentado.

Apresenta brevemente o desenvolvimento do setor saúde do século XVI até a
atualidade, através das várias lutas travadas, dentre elas o Movimento da Reforma
Sanitária, culminando com a criação do Sistema Único de Saúde — SUS. Apresenta
também os amplos debates travados internacionalmente sobre a saúde,
especialmente nas conferências sobre promoção da saúde, ocorridas a partir da
década de 1970, as quais se constituíram em importante referência para o
estabelecimento das diretrizes do SUS e especialmente para a saúde dos
adolescentes.

1.-1 Resgate histórico e político — das

pajelanças a criação do SUS

e dos Conselhos de Direitos
O conceito de saúde, tal como conhecemos hoje no país, percorreu um longo
caminho de aproximadamente quinhentos anos. A construção do conceito se
processou em períodos de lutas, conquistas e retrocessos, desde o descobrimento
do Brasil até a promulgação da Constituição Federai em 1988, que em seu Artigo

196 afirma:
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

De acordo com Poiignano (2005, p.1), do descobrimento do Brasil ate o
Primeiro Reinado, o Brasil era um país colonizado basicamente por degredados e
aventureiros vindos de Portugal. Não possuía nenhum modelo de atenção à saúde
da população e nem havia interesse do governo de Portugal (colonizador) em cria-lo.
A atenção à saúde limitava-se aos recursos da terra, praticadas pelos índios, ou seja,
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as pajelanças, os curandeinsmos, as ervas e plantas usadas para a confecção de
chás.
Com a vinda da Família Real para o Brasil, criou-se a necessidade de unia
estrutura sanitária mínima para que a Corte pudesse se instalar na cidade do Rio de
Janeiro.
A responsabilidade deste controle sanitário ficava ao encargo das Juntas
Municipais que efetuavam também o controle dos navios e dos portos, já que se
tinha um grande volume de matérias—primas sendo exportadas para a Europa.
A assistência médica, não estruturada, era executada pelos boticários, que
manipulavam fórmulas prescritas por eles mesmos.
O tipo de política do império era de um governo centralizador e unitário, o que
tornava inviável a expansão da transmissão e execução à distância de qualquer
controle sanitário ao interior do país, ficando este controle apenas nas zonas
portuáritts.
Corri a Proclamação da República, estabeleceu-se urna organização política
típica de Estado capitalista, mas esta nova forma de organização do aparelho estatal
assegurou as condições de representação à burguesia clássica. O controle político
pelos grandes proprietários de terras, através do coronelisrno, impôs munas que
corroboraram os interesses capitalistas agrários.
No princípio do século XX, no âmbito da saúde, a falta de um modelo sariitàrio
para o país deixava as cidades vulneráveis às epidemias. O quadro apresentava-se
caótico: a população das cidades corno o Rio de Janeiro sofriam com doenças como:
a varíola, a malária, a febre amarela e mais tarde a peste que trouxe grandes e
profundos danos à saúde coletiva e também a outros setores como o de comércio
exterior, pois os navios estrangeiros, devido às questões sanitárias, não mais
queriam atracar em portos brasileiros.
Foi criado então o modelo de intervenção campanhista l, através do Diretor do
Departamento Federal de Saúde Pública, Oswaldo Cruz, que se propôs a erradicar a
febre amarela da cidade do Rio de Janeiro.

O modelo sanitarista campanhista, era hegemônico e praticou-se até metade dos anos de 1960. De
inspiração militarista, visava o combate às doenças através de um estilo verticalizado e repressivo de
intervenção e execução das ações sobre a comunidade e as cidades. Foi implantado por Carlos
Chagas, Rodri g ues Alves, Emílio Ribas, Saturnino de Brito e Guilherme Álvaro, proeminentes
sanitaristas, além de Oswaldo Cruz, diretor do Departamento Federal de Saúde Pública (CHIORO &

SCAFF, 1988),
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Este modelo foi concebido dentro de uma visão militarista, no qual o uso da
força e da autoridade era considerado instrumentos preferenciais de ação.
Em 1920, Carlos Chagas, sucessor de Oswaido Cruz, reformulou o
Departamento Nacional de Saúde e introduziu a propaganda e a educação sanitária
como técnica rotineira da ação, modificando o modelo carnpanhista que era apenas
fiscal e policial. Com esta reforma, tornou-se "possível a expansão dos serviços de
atenção médica curativa. (LUZ, 1986, p.131).
Foram criados órgãos especializados no combate à tuberculose, lepra e
doenças venéreas. As atividades de saneamento foram expandidas para outros
estados, além do Rio de Janeiro.
Segundo Mendes (1992), enquanto a sociedade brasileira esteve dominada por
uma economia agro-exportadora, assentada na monocultura cafeeira, o que se exigia
do sistema de saúde era, sobretudo, uma política de saneamento destinado aos
espaços de circulação das mercadorias exportáveis e à erradicação ou controle das
doenças que poderiam prejudicar a exportação. Por esta razão, desde o final do
século passado até o início dos anos de 1960, predominou o modelo do sanitarismo
campanhista.
Como o controle graduai das epidemias foi se estabelecendo nas grandes
cidades, o modelo campanhista foi deslocando sua ação para o interior, através da
SUCAM 2 , pois havia uma preocupação com os reflexos das epidemias na agricultura,
já que o Brasil era agro-exportador de café e sua economia era movida pela
agricultura.
A acumulação capitalista vinda desta economia agro-exportadora tomou
possível o processo de industrialização que se deu no eixo Rio-São Paulo. Este
processo foi acompanhado de urna urbanização, intensa e crescente, e da chegada
dos imigrantes, italianos e portugueses, como mão-de-obra para as indústrias.
Através destes imigrantes, iniciou-se um processo de organização da classe
operária brasileira para conquista dos seus direitos, visto que os mesmos já
possuíam experiência européia de lutas pelos direitos a serem conquistados.
Após duas greves, urna em 1917 e outra em 1919, os operários começaram a
conquistar alguns direitos. Um destes direitos veio através da Lei Eloy Chaves,
aprovada pelo Congresso Nacional em 1923 e que marca o inicio da Previdência

2 Superintendência de Campanhas de Saúde Pública.
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Social no Brasil. Com a Previdência, são
sãocriadas
criadasas
asCaixas
Caixasde
deApc.)seritadoria
Apc.)seritadoria e
Pensão — CAP's.
No sistema das Caixas estabelecido peia Lei Eioy Chaves, as próprias
empresas deveriam recolher mensalmente o conjunto das contribuições das três
fontes de receita, e depositar diretamente na conta bancária da sua CAP (OLIVEIRA;
TEIXEIRA, 1989). Segundo o art. 9° da Lei Eioy Chaves, além das pensões e
aposentadorias, os fundos das Caixas previam socorro médico, serviços funerários,
medicamentos obtidos por preço especial e pensões para os herdeiros em caso de
morte do titular.
Entre 1922 e 1930, sucederam-se
Políticas em
em que
oue-sucederam-se crises
crises econômicas
econômicas e políticas
SP
conjugaram fatores de ordem interna e externa, e que tiveram como efeito a
diminuição do poder das oligarquias agrárias. Em particular, afetaram o Brasil as
crises internacionais de 1922 a 1929, tornando-se mais agudas as contradições e
instalações contra a política dos governadores (POLIGNANO, 2005).
Em 1930, em revolta comandada por Getúlio Vargas, é instalado governo que
rompe com a República Café com Leite (São Paulo — Minas Gerais), tendo como
Presidente da República o próprio Getúlio Vargas. Nesta mesma década, com a crise
econômica mundial instaurada e a expansão do sistema capitalista, foi criado o
Ministério da Educação e Saúde, saindo esta área da responsabilidade do Ministério
da Justiça e Negócios interiores.
Em 1939 regulamenta-se a justiça do trabalho e, em 1943, é homologada a
Consolidação das Leis Trabalhistas — CLT, garantindo através de um regime
corporativista, direitos :sociais aos trabalhadores. Estas ações transparecem como
dádivas do governo e do Estado aos trabalhadores, e não como conquistas; o
objetivo era manter o movimento trabalhista contido dentro das forças do Estado.
No que tange a Previdência Social, o Estado pretendeu estender a todas as
categorias operárias urbanas os benefícios da previdência. As antigas CAP's são
substituídas pelos Instirtutos de Aposentadoria e Pensões — IAP's. Enquanto no
sistema das CAP's, cada empresa, se organizados os seus operários, possuía sua
CAP. Já no sistema dos IAP's, cada categoria profissional possuía um instituto.
Através dos IAP's, o Estado brasileiro - por influência do modelo de seguridade
e como forma de legitimação social - criou uma série de bens e serviços e imprimiu à
sociedade, principalmente às ciasses trabalhadoras, uma condição de cidadania
regulada (MAGAJEWSKi apud NOGUEIRA, 1998).
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No ano de 1963, o Ministério da Saúde foi separado do Ministério da Educação
e Saúde; com isto houve, segundo Luz (1986), '` um esvaziamento institucional do
setor saúde em detrimento do setor educação".
De acordo com Nogueira (1998, p23),
Até o finai do período nacional-populista (1964) o sistema de saúde
atingiu basicamente as demandas ligadas aos setores secundários e
terciários da economia, mostrando-se claramente como um modelo
de seguro social, ou seja, onde somente quem contribui tem o direito
de usufruir seus benefícios.

Em 1966, os IAP's foram unificados no recém criado instituto Nacional de
Pr evidência Social — INPS, em decorrência do golpe militar. A partir deste período, as
políticas governamentais enfatizaram o tratamento médico-hospitalar

COM

o que

havia de mais moderno no mercado em relação a medicamentos e infra-estrutura
hospitalar.
Esta atuação tendia a desenvolver um padrão de organização de prática
médica orientada em termos de iucratividade do setor saúde, propiciando a
capitalização da medicina e o priviiegiamento do produtor privado destes serviços
(iVIAGAjEWAKI apud NOGUEIRA, 1998).
No ano de 1967, houve urna redefinição nas competências cabíveis ao
Ministério da Saúde, por conta da expansão do setor privado da saúde que era
subsidiado peio Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social — FAS e contratado pelo
iNPS através do Plano de Pronta Ação — PPA.
Em 1968, foi criado o Piano de Coordenação das atividades de Proteção e
Recuperação de Saúde que, de acordo com Luz (1986, p.132), foi a conseqüência
mais importante da reforma:
O importante no tocante a esse plano é o fato de que a dicotomia
entre a saúde coletiva e individual era assumida peio governo e que
desta dicotomia resultava a responsabilidade do Ministério da Saúde
peias medidas de caráter coletivo, cabendo ao setor privado,
conveniado com o governo, a atenção médica curativa. Dentro deste
quadro, INPS, criado em 1967, viria a desempenhar papei centrai.
As décadas de 1970 e 1980 foram tempos de grandes mudanças e novas
propostas para o campo da saúde no tocante às políticas sociais.
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O modelo médico assistencialista privatista 3 , instalado durante o periodo
militarista, estava caracterizado com o contexto social peio qual o país passava. Este
contexto era de despolitização da sociedade„ violenta desmobilização através da
repressão por parle do Estado. Em 1975, com a Lei N° 6.229, institucionalizava-se
este modelo privatista, definindo as competências das instituições públicas e
privadas com propósitos de integração e coordenação (MENDES, 1995).
Ao finai da década de 1970, o modelo médico não atendia a demanda da
sociedade, pois se originara de um processo excludente, em que maioria da
população não tinha acesso aos benefícios previdenciários. Este atendimento
reducionista de saúde desencadeia um movimento contra-hegemônico que
cuiminaria na Reforma Sanitária.
De um modo gerai, começa a surgir, frente a todo o contexto de crise, duas
correntes político—ideológicas em relação ao setor saúde: uma primeira corrente que
tem corno base a privatização da saúde é formada por representantes dos grandes
laboratórios, da indústria de medicamentos - todos atendendo aos interesses de
acumulação do capitai na área da saúde (DAROS apud NOGUEIRA, 1998). A
segunda corrente, formada por intelectuais, profissionais da saúde e peio movimento
estudantil, foi denominada de Movimento Sanitário.
Na corrente ideológica da Conferência de Alma—Ata e perseguida pelo
Movimento Sanitarista, a saúde é concebida socialmente como direito de cidadania e
como componente da doutrina dos Direitos Humanos, em que a noção de direito à
saúde considera que todo o indivíduo, independentemente da cor, situação sócioeconômica, religião e credo político, deve ter a sua saúde preservada (PAlivl„ 1980).
O movimento da Reforma Sanitária propôs e teve por objetivo, romper com a
visão hegemônica e medicalizada da saúde. Isso implicou em ter urna definição
positiva do termo, ou seja, identificar a saúde não como a "ausência de patologias",
mas estar ciente de que a saúde, como ressalta Luz (1995, p.

76):

É um conjunto de condições coletivas de existência, como expressao
ativa e participativa, do exercício de direitos de cidadania, entre os
quais o direito ao trabalho, ao salário justo, à participação nas
decisões e gestão de políticas institucionais, etc.

3 O modelo Médico-As.sistencálista tinha como principais características o máximo de centralização políticoadministrativa, utilizando exclusivamente a racionalidade tecnica, com total exclusão da cidadania e a compra de
serviços do setor privado. Como conseqüência, este modelo trouxe a expansão de serviços privados de saúde com
financiamento público (DUNCAN, 1996).
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Os movimentos sociais muito contribuiram na conquista dos direitos, aqui
especificamente o direito à saúde, através da luta por um projeto mais amplo de
reforma social em que a saiide do povo é um objeto de responsabilidade social,
observando que as condições sociais têm efeito importante sobre a saúde e a
doença, e assim, medidas foram tomadas no sentido da promoção da saúde.
Para Rudolf Virichow (apud PAIRA 1980, p48), cientista militante da medicina
social, comenta sobre a responsabilidade do Estado relativamente à saúde:
O Estado democrático requer que todos os cidadãos gozem de um
estado de bem—estar, porque reconhece que todos têm iguais direitos
[...] Assim, não é suficiente que o Estado garanta a cada cidadão as
necessidades básicas para a existência e que assista a cada um, cujo
trabalho não basta para a satisfação destas necessidades. O Estado
deve fazer mais, deve assistir a qualquer um de forma que ele tenha
as condições necessárias para uma existência saudável.

Segundo as idéias do Movimento Sanitário, cabe ao Estado assegurar o
conjunto de condições coletivas ao cidadão, por meio de políticas públicas, para que

o mesmo possa exercer sua cidadania, liberdade e participação no poder. O
movimento da Reforma Sanitária ganhou força quando, em 1985, os profissionais
que estavam envolvidos no processo do movimento foram chamados a ocupar
cargos no INAMPS e no Ministério da Saúde, o que teve grande significado para a
institucionalização da Reforma Sanitária e proporcionou condições para o
rompimento com a tradição das conferências de saúde. Estas ate então eram
convocadas peio Estado tendo a participação apenas de membros do governo, sem
nenhuma participação da sociedade civil ou outros setores da saúde que não o
governamental. Exemplo disto foi a Vil Conferência Nacional de Saúde em que foram
lançados o PREV-Saúde - Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde, e o
CONASP - Conselho Consultivo de Administração de Saúde Previdenciária, que não
foram implantados por falta de força política (DUNCAN, 1996).
No inicio da década de 1980, rompe a crise da Previdência Social devido aos
altos custos da assistência médica, da recessão econômica e da crise fiscal do
Estado. Há um fortalecimento das idéias e interesses do projeto neoliberal e na
conseqüente projeção do Estado mínimo. Em meio à crise, este modelo veio a
corroborar com a proposta de oferecer serviços de saúde para a população excluída,

com recursos mínimos e pouco qualificados.
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Em 1986, quando do acontecimento da VIII Conferência Nacional de Saúde, há
participação não só do governo, mas dos movimentos populares e do movimento da
Reforma Sanitária que se reencontram, inaugurando-se assim uma nova fase de
participação social nas políticas públicas de saúde.
Transpondo um contexto de instabilidade política e econômica peio qual
passava o Brasil, a VIII Conferência foi marco na questão da saúde no Brasil,
superando estimativas e, de forma organizada, concretizando a proposta do debate
democrático, possibilitando que os representantes da sociedade civil organizada
sentassem à mesma mesa de discussão com as entidades públicas, com
intelectuais e políticos.
A tomada de consciência por parle da sociedade civil sobre o papel das
instituições médicas na vida coletiva trouxe, embora restrita, a compreensão da
importância deste papei, pois tornou claro que são os próprios trabalhadores que
financiam os serviços médicos da Previdência Social e do Ministério da Saúde que
deveria servi-los.
Com mais de quatro mil participantes, mii delegados enviados peias instituições
(500 delegados enviados peias instituições públicas e 500 delegados representando
a sociedade civil), a VIII Conferência Nacional de Saúde é instaurada, no ano de
1986.
A Conferência foi preparada anteriormente através das pré-Conferências
estaduais e municipais e da ampla divulgação da temática saúde. As préConferências constituiram—se em verdadeiros fóruns representativos de debate,
contando sempre com grande número de delegados e resultando em documentos
que foram subsídios para a Viii Conferência Nacional de Saúde.
Este exercício da democracia em que se encontrou a Conferência,
proporcionou confrontos de opiniões entre os usuários dos serviços de saúde e os
produtores destes serviços, vindo a fortalecer o trabalho.
A Viii Conferência teve como finalidade, 'obter subsídios visando contribuir para
a reformulação do Sistema Nacional de Saúde e proporcionar elementos para se
debater a saúde na futura Constituinte" (HOCRUZ, 2000, p. 2).
Contrariando as Conferências anteriores, não houve um documento base a ser
apresentado, discutido e aprovado, mas vários documentos que serviram de
subsídio e trouxeram informações à discussão.
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O relatório finai da Vill Conferência traduziu as principais conclusões
predominantes na quase totalidade dos grupos de trabalho, sendo elas:
- a mudança do conceito de saúde e seus determinantes, sua
incorporação ao direito da cidadania;
- o conseqüente dever do Estado;
- a criação do Sistema único de Saúde;
- a interdependência entre política social e econômica;
- a caracterização dos serviços de saúde como bens públicos e
essenciais, propondo-se várias alterações no relacionamento com o
setor privado (FlOCRUZ, 2000, p 3).
Mesmo sem a presença do setor privado da saúde que decidiu boicotar a

Conferência, os segmentos presentes não deixaram de discutir o papei
desempenhado por este setor e as formas de relacionamento e controle de suas
ações, a fim de garantir maior eficiência e eficácia nos atendimentos.
A VIII Conferência Nacional de Saúde cumpriu com duas tarefas: o
esclarecimento e consolidação da política setorial do governo e a afirmação de um
conceito sobre a Reforma Sanitária, que então se pretendia viabilizar e desencadear
corri a Constituição Federai de 1988.
Três temáticas cruciais foram abordadas na Conferência:
- A saúde como dever do Estado e direito do cidadão;
- Reformulação do Sistema Nacional de Saúde;
- Financiamento Setorial.
Entretanto, o avanço apresentado pela VIII Conferência Nacional de Saúde, em
seus diversos aspectos, pouco se traduziu em termos de implementação prática
institucional, no texto da Constituição. Os obstáculos para tal prática materializaramse em bloqueios político-institucionais, o clientelismo, a partidarização eleitoral das

instituições de saúde, a concentração e o autoritarismo dos chefes de serviços.
Segundo Luz (1995, p.135), "estes obstáculos foram elementos contraditórios
às diretrizes de municipalização, descentralização, integração, hierarquização e
eqüidade dos serviços, características do Sistema Único de Saúde em seu projeto e
espírito". A autora ainda expõe que 'em termos políticos, os anos 80 representam,
antes de tudo, o esforço da sociedade brasileira para a criação de um Estado
verdadeiramente democrático, após duas décadas de ditadura".
Em 1988 é promulgada a Nova Constituição Federativa do Brasil, trazendo
inúmeras inovações no campo sócio-político. Dentre outras inovações, a Carta
Magna trouxe a integralidade das três instâncias, como prevê o art. 194: "A
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Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos
Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à
saúde, à previdência e à assistência social" (BRASIL, 1988, p37).
Dois anos após a promulgação da Carta Magna, foi implantada a Lei N°
8.080/90 - que trata das condições de promoção, proteção e recuperação da saúde e
dá outras providências, e a Lei NI' 8.142190 - que trata da participação da
comunidade na gestão do SUS, normatiza as transferências de recursos financeiros
na área da saúde e dá outras providências. Estas duas leis compõem a Lei Orgânica
da Saúde — LOS.
A Lei Orgânica da Saúde regulamenta o Sistema Único de Saúde - SUS,
definindo-o corno "o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e
indireta e das fundações mantidas peio Poder Público [...]".
O SUS pressupõe um novo conceito de saúde, nele busca-se superar o modelo
centrado na assistência individual à doença somente a partir da procura do serviço
pelo usuário. Propõe também que se olhe para os problemas coletivos da população,
relacionando entre si ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação.
Estas ações exigirão do governo atitudes ativas sobre a coletividade e não só sobre
a busca de soluções para doenças.
A partir da Constituição Federai e da Lei Orgânica da Saúde, construíram-se
gradativamente normas estratégicas de operação e organização do SUS, chamadas
Normas Operacionais Básicas - NOB's.
Os princípios que norteiam o SUS são:
1- universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência;
ii - integraiidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo
das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos,
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;
III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física
e morai;
IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de
qualquer espécie;
V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;
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VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a
sua utilização peio usuário;
Vil - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades a
aiocação de recursos e a orientação programática;
VIII - participação da comunidade;
IX - descentralização político-administrativo, com direção única em cada esfera
de governo;
a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;
b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;
X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e
saneamento básico;
XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da
União, dos Estados, do Distrito Federai e dos Municípios na prestação de
serviços de assistência à saúde da população;
XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e
XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios
para fins idênticos.
Sob o ponto de vista da gestão do SUS, a Lei N° 8.080190 prevê que os
recursos financeiros do Sistema Único da Saúde — SUS, serão depositados em conta
especial, em cada esfera de sua atuação e, movimentados sob fiscalização dos
respectivos Conselhos de Saúde.
A constituição dos Conselhos de Saúde permanente é definida peia Lei N°
8.142190, nos três níveis de governo: nacional, estadual e municipal. Tem como
integrantes os usuários, representantes do governo, prestadores de serviços e
profissionais de saúde. A composição é paritária, dispondo de cinqüenta por cento
(50%) para representantes do governo e cinqüenta por cento (50%) para
representantes da população usuária. O objetivo dos Conselhos é fiscalizar as ações
com relação às finanças públicas, de forma a impedir a sobreposição do interesse
privado vigente com a política neoliberal.
A partir das definições constitucionais, da legislação e, principalmente em
cumprimento ao princípio ii que regulamenta o SUS, o Ministério da Saúde propõe a
Política Nacional de Promoção da Saúde como esforço para o enfrentamento dos
desafios de produção da saúde num cenário sócio-histórico cada vez mais complexo
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e que exige a reflexão e qualificação contínua das práticas sanitárias e do sistema de
saúde (BRASIL, 2005).
Tendo conhecido as principais bases legais referentes à saúde no contexto
social, político e econômico Brasileiro e a contribuição das Conferências que
proporcionaram maior abertura ao debate desta temática, passaremos, a seguir, à
apreciação sobre a Promoção da Saúde, buscando o entendimento sobre tal tema.

1.2 A PROMOÇÃO DA SAÚDE — um caminho para a prevenção
O direcionamento para a promoção da saúde foi favorecido pelo cenário
mundial da década de 1970 e sua efetivação teve início a partir da Conferência
Internacional sobre os Cuidados Primários de Saúde, realizada em Aima-Ata, na
URSS, em 1978, tendo como lema 'Saúde para todos no ano 2000".
A Conferência de Alma—Ata (1978) expressou a necessidade de ações urgentes
de todos os governos, de todos os que trabalham nos campos da saúde e do
desenvolvimento e da comunidade mundial para promover a saúde para todos os
povos do mundo (ALMA-ATA, 1978) e suas recomendações pautaram-se em
experiências de 1965, realizadas peia China.
Estas experiências distanciavam-se da tradicional abordagem médica e
propunham um conjunto de ações em função da melhoria da saúde. Estas ações
realizadas no âmbito rural compreendiam a organização da comunidade locai,
atenção aos anciãos, promoção do desenvolvimento de indústrias caseiras, ajuda às
escolas, organização das comunidades para cuidados relativos à saúde ambientai,
realização de cuidados preventivos e promoção de campanhas de saúde, visando
substituir velhos costumes e mobilizar as comunidades.
Esta abordagem não convencionai de promoção de saúde foi publicada
parcialmente pela Organização Mundial da Saúde — OMS, no ano 1974, e foi
adotada como modelo, na Conferência de Alma—Ata em 1978, por todos os países
do mundo.
A Declaração de Alma-Ata, de acordo com Ferreira & Buss (1998, p. 22):
Ao ampliar a visão do cuidado à saúde em sua dimensão setorial e
de envolvimento da própria população, superava o campo de ação
dos responsáveis pela atenção convencional dos serviços de saúde
que ainda viam a saúde no sentido clássico de ausência de
enfermidade e não como o completo bem—estar físico, mental e
social.

24
Dois enfoques sabre a promoção da saúde surgiram nesta época. Um enfoque
individual de promoção da saúde surgido no Canadá, em que a saúde correspondia
ao estilo de vida do indivíduo, tornando-o culpado por suas possíveis enfermidades.
O outro enfoque surgido na Inglaterra, tinha uma `-'abordagem social da promoção da
saúde que mostrava a amplitude da iniqüidade social e a relação de classe social
com indicadores de morbidade e mortalidade" (FERREIRA; BUSS, 1998, p 23), que
se contrapunha à perspectiva de promoção da saúde surgida rio Canadá.
Esta posição canadense foi revista em virtude da Primeira Conferência Nacional
de Saúde, quando foi introduzida a idéia de que o contexto social era um poderoso
determinante da saúde - porque moldava o comportamento individual - admitindo-se
que o estilo de vida dependia da classe social. Esta idéia, portanto vem fortalecer a
abordagem social da promoção à saúde que implica na atuação sobre as iniqüidades
e as diferenças sociais. Então, a promoção à saúde passou de sua base nos estilos
de vida à nova orientação centrada nos fatores sociais e ambientais.
No contexto nacional, a priorização das ações de promoção da saúde
repercutiu entre os anos de 1998 e 2002, onde o Ministério da Saúde gerou ações e
capacitou os trabalhadores da área no modelo proposto, na perspectiva de fortalecela no Sistema Único da Saúde — SUS. Em 2003, a discussão sobre a promoção da
saúde foi enfocada pelo Ministério da Saúde em diversos espaços, tais como:
instituições de ensino e pesquisa e em outros ministérios, os quais se preparou o
processo de construção e implementação da Política Nacional de Promoção da
Saúde no Brasil. Esta política tem por objetivo construir projetos e diretrizes mais
claros para Estados e Municípios quanto aos componentes da promoção, integrando
as várias direções e iniciativas dispersas no SUS (BRASIL, 2005), num esforço de
melhoria dos serviços prestados pelo SUS - através da superação da fragmentação
dos interesses e necessidades da população, e da redução das ações sobrepostas e
do desperdício dos recursos financeiros. Tudo isto visando a garantia de seus
princípios.
Atualmente, no SUS, a promoção da saúde se apresenta como urna
possibilidade de focalizar os aspectos determinantes do adoecimento no Brasil, são
eles: o subemprego, o desemprego, a habitação, a falta de infra-estrutura e
saneamento básico, violência, exclusão, ambientes desfavoráveis de uma forma
geral entre outros, e potencializar as ações de intervenção na saúde, ou seja:
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Produzir saúde adotando como eixo o paradigma promocional
significa comprometer-se com sujeitos e coletividades que expressem
crescente autonomia, crescente capacidade para gerenciar
satisfatoriamente os limites e os riscos impostos pela doença, pela
constituição genética e pelo contexto sócio-politico-econômicocultural, enfim pela vida CAPONI (apud BRASIL, 2005, p.17)
Propõe-se então, através da promoção da saúde, que as ingerências em saúde

ampliem seu alcance, lendo como objeto o processo saúde-doença, seus
determinantes e condicionantes, incidindo efetivamente sobre o modo de vida da
coletividade e gerando a participação da sociedade.
A Promoção da Saúde vai além dos cuidados de saúde. Ela coloca a saúde na
agenda de prioridades dos políticos e dirigentes, chamando-lhes a atenção para as
conseqüências que suas decisões podem ocasionar e de sua responsabilidade na
criação e implementação de novas políticas para a saúde.
No cenário internacional, também merecem destaque as Conferências que
sucederam a de Alma-Ata e que vêm construindo o debate sobre a promoção da
saúde no mundo atual. São elas: Conferência internacional de Ottawa; Conferência
Internacional de Adelaide; Conferência internacional de Sundsvail; Conferência
Internacional de Santa Fé de Bogotá; Conferência Internacional de Jacarta;
Conferência internacional de México e Conferência Internacional de Bangkok.

1.3 PANORAMA DAS CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE
PROMOÇÃO DA SAÚDE — a luta para uma te-significação da
saúde
As Conferências Internacionais aconteceram em resposta às expectativas por
uma nova saúde pública e, segundo Ferreira e Buss (1998, p 25), 'as discussões
focalizaram principalmente as necessidades em saúde nos países industrializados,
embora tenham levado em conta necessidades semelhantes de outras regiões do
globo". As discussões basearam-se nas propostas e progressos alcançados na
Conferência de Alma—Ata.

1.3.1 Conferência internacional de Ottawa — 1986
A Conferência internacional de Ottawa, no Canadá, foi à primeira conferência a
ser realizada a partir de Alma-Ata (1978), e sua declaração apresenta a Promoção

da Saúde como:
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O nome dado ao processo de capacitação da comunidade para atuar
na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior
participação no controle deste processo e que para atingirem um
estado de completo bem—estar físico, mental e social, os indivíduos e
grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e
modificar favoravelmente o meio- ambiente (OTTAWA,1986, p 2).

Isto demonstra que no entendimento dos conferencistas a promoção à saúde
não se reduz a estilos de vida e nem é responsabilidade exclusiva do setor saúde.
Implica num processo de reformulação das políticas públicas e a saúde é

considerada o maior recurso para o desenvolvimento social, econômico e pessoal.
assim como uma dimensão da qualidade de vida que vai à conformidade com o
geral. Desta forma, o objetivo da Promoção da Saúde é fazer com que as condições
descritas acima sejam cada vez mais favoráveis aos indivíduos.
Segundo a Conferência, são requisitos fundamentais para a saúde: a paz. a
habitação, a educação a alimentação, a renda, o ecossistema estável, os recursos
sustentáveis, a justiça social e a eqüidade.
A eqüidade, ainda hoje, cerca de vinte anos após a realização desta primeira
conferência, continua sendo um dos focos em Promoção da Saúde, pois reduzir as
diferenças no estado de saúde da população e assegurar oportunidades e recursos
igualitários para capacitar todas as pessoas a realizar completamente seu potencial
da saúde é seu objetivo (OTTAWA, 1986). Para tanto a promoção da saúde
necessita de ações coordenadas entre governo, setor saúde, organizações
voluntárias e não-governamentais, autoridades locais, indústria e mídia, devendo
haver um envolvimento por parte das pessoas neste processo, como indivíduos e
comunidade.
A conferência defendeu também a criação de ambientes favoráveis, pois a
sociedade está interligada com o seu meio—ambiente. Reconheceu-se que mudar os
modos de vida, de trabalho e de lazer, tem um impacto muito grande na saúde dos
indivíduos e também que a proteção do meio-ambiente e a conservação dos
recursos naturais devem fazer parte da promoção da saúde.
Durante a Conferência de Ottawa foi reforçada a idéia de que a participação da
população, através de ações comunitárias concretas e efetivas, é imprescindível na
tomada de decisões, na definição de estratégias e na implementação da promoção

da saúde, para melhoria nas condições de saúde. O objetivo desta idéia é o
fortalecimento do poder decisório das comunidades. Destacando que o
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desenvolvimento pessoal e social alcançados através da efetiva participação das
comunidades, da informação compartilhada e da educação para a saúde gera maior
independência a estas comunidades, em que as pessoas exercem maior controle
sobre sua própria saúde e sobre o meio-ambiente.
Visando o futuro das comunidades, através da promoção da saúde, a
Conferência de Ottawa (1986, p 4), ressalta que,
a saúde é construída e vivida peias pessoas dentro daquilo que
fazem no seu dia-a-dia: onde elas aprendem, trabalham, divertem-se
e amam. A saúde é construída peio cuidado de cada um consigo
mesmo e com os outros, peia capacidade de tomar decisões e de ter
controle sobre as circunstâncias da própria vida, e pela luta para que
a sociedade ofereça condições que permitam a obtenção da saúde
por todos os seus membros.
Em vista disto, seus participantes comprometeram-se em atuar no campo das

políticas públicas saudáveis e lutar pela eqüidade em todos os setores, agir contra a
produção de produtos prejudiciais à saúde, reconhecer as pessoas como o principal
recurso para a saúde, reorientar os serviços para promoção da saúde, compor uma
aliança em torno da saúde pública.
Conclamou ainda a Organização Mundial da Saúde — OMS, para a defesa da
promoção da saúde em todos os locais apropriados, a fim de que fosse possível

"Saúde Para Todos no ,Ano 2000", lema este da Conferência de Alma-Ata.

1.3.2 Conferência internacional de Adelaide — 1988
Vindo fortalecer os compromissos assumidos em Alma—Ata (1978) e Ottawa
(1986), a Conferência Internacional de Adelaide, realizada em abril de 1988, traz
como tema centrai à discussão das políticas públicas saudáveis voltadas à saúde.
As políticas públicas saudáveis caracterizam-se peio interesse e preocupação
explícitos de todas as áreas das políticas públicas em relação á saúde e a eqüidade,
e pelo compromisso com o impacto de tais políticas sobre a saúde da população
(ADELAIDE, 1988).
A Conferência entendeu que o principal objetivo das políticas públicas é criar
ambientes saudáveis e favoráveis para que as pessoas possam viver felizes e com
saúde. Ambientes que facilitem escolhas para os cidadãos. Mas, para que sejam
formuladas e tenham suas ações efetivadas, deve haver um comprometimento dos
setores governamentais em reconhecer a saúde como um fator essencial.
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De acordo com os duzentos e vinte (220) conferencistas, de quarenta e dois
(42) países, presentes em Adelaide, somente através das políticas públicas as
desigualdades sociais, políticas e econômicas existentes entre as pessoas podem
ser superadas. Para eles, a formulação das políticas públicas traz responsabilidades

não só às comunidades, que devem lutar para assegurá-las, mas, principalmente,
aos setores governamentais em conseqüência das decisões políticas tomadas ou
não, em face da saúde.
Segundo a Conferência, além da formulação e implementação das políticas
públicas, deve-se avaliar o impacto destas políticas, através de sistemas de
informação criados para este objetivo.
Durante a Conferência foram identificadas quatro áreas prioritárias para a
promoção das políticas públicas saudáveis: apoio à saúde da mulher, alimentação e
nutrição, tabaco e álcool, criação de ambientes saudáveis.
E, como desafios futuros, a Conferência destaca:
Assegurar uma distribuição eqüitativa dos recursos, tornar a
preservação das condições de trabalho e vida uma preocupação
constante, desenvolver parcerias para a construção da paz,
respeitando os direitos humanos, a justiça social, a ecologia e o
desenvolvimento sustentável em todo o planeta, criação e
implantação de políticas públicas voltadas à saúde e estas devem
assegurar que os avanços das tecnologias ajudem o processo de
aprimoramento da eqüidade social, expansão das iniciativas da OMS
em todas as regiões, através das cinco estratégias da carta de
Ottawa (ADELAIDE, 1988, p 02).
Encerrando a Conferência de Adelaide, foi renovado o compromisso por uma
forte aliança na saúde pública entre todos os setores, governamentais e nãogovernamentais.

1.3.3 Conferência internacional de Sundsvali — 1991
A terceira conferência sobre promoção da saúde realizou-se em Sundsvall,
Suécia, em 1991. Fez parte dos eventos que buscaram atingir as metas de Saúde
Para Todos no Ano 2000 e teve como tema central, Ambientes Favoráveis à Saúde.
Nesta conferência entendeu-se que Ambientes Favoráveis à Saúde referem-se "aos
aspectos físicos e sociais do nosso entorno" (SUNDSVALL, 1991, p 01), ou seja, os
espaços em que vivem as pessoas, sua comunidade, seu trabalho e seu lazer.
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Segundo a conferência, o caminho para a conquista de um ambiente favorável
à saúde deve se tomar o ambiente físico, social, político e econômico, cada vez mais
propício à saúde. Ou seja, ambientes e saúde são inseparáveis e interdependentes.
Quatro aspectos foram ressaltados peia Conferência de Sundsvall (1991, p 02),
para um ambiente favorável e promotor de saúde:
- a dimensão social, que inclui as normas, costumes que afetam a
saúde;
- a dimensão política, que requer dos governos a garantia da
participação nos processos de decisão e a descentralização dos
recursos e das responsabilidades;
- a dimensão econômica, que requer o re-direcionamento dos
recursos e o desenvolvimento sustentável;
- a necessidade de reconhecer e utilizar a capacidade e o
conhecimento das mulheres em todos os setores.

As propostas para as ações, retiradas dos debates ocorridos durante a
Conferência, refletem dois aspectos fundamentais na geração de ambientes
favoráveis à saúde, são eles: a eqüidade e as ações do setor público na criação
destes ambientes e gerenciamento dos recursos naturais.
Ainda enfocando estes aspectos, a conferência identificou quatro estratégias
para as ações em saúde pública:
- reforçar a proposta de ambientes favoráveis à saúde, através de
ações comunitárias, particularmente pelos grupos organizados das
mulheres;
- capacitar a comunidade e indivíduos a ganhar maior controle sobre
sua saúde e ambiente, através da educação e maior participação
nos processos de tomada de decisão;
- construir alianças para a saúde e os ambientes favoráveis;
- mediar os interesses confiitantes na sociedade, para que se possa
assegurar o acesso igualitário a ambientes favoráveis à saúde
(SUNDSVALL, 199, p 03).

Os participantes desta conferência reconheceram, em particular, que a
educação é um direito humano básico e fundamental para realizar as mudanças
necessárias, tanto políticas quanto econômicas e sociais. Para eles, somente através

da educação é que o "ambiente favorável à saúde" será possível, pois as pessoas
serão mais organizadas, conhecedoras dos seus direitos e deveres com relação ao
ambiente, o que influirá diretamente na saúde.
Além da educação, enfatizaram que a saúde, ambiente e desenvolvimento
humano não podem andar separados, pois desenvolvimento implica na melhoria da
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qualidade de vida e saúde, ao mesmo tempo em que na preservação da
sustentabilidade do meio-ambiente (SUNDSVALL, 1991).

1.3.4 Conferência Internacional de Santa Fé de Bogotá - 1992
Nesta conferência, reuniram-se quinhentos e cinqüenta (550) representantes.
de vinte e um (21) países entre eles a Argentina, o Brasil, a Bolívia, a Colômbia, o
Equador e outros, para definir o significado da promoção da saúde na América Latina
e para debater princípios, estratégias e compromissos relacionados com o sucesso
da saúde da população da região.
De acordo com a Conferência de Bogotá (1992, p 01), 'a promoção da saúde
na

América Latina busca a criação de condições que garantam o gerai como

propósito fundamental do desenvolvimento, assumindo a relação mútua entre saúde
e desenvolvimento".
A América Latina, naquela conjuntura, eslava assolada peia iniqüidade que se
agravava com a crise econômica, tendo corno conseqüência a deterioração das
condições de vida da maioria da população, junto com o aumento dos riscos para a
saúde e uma redução dos recursos destinados para o enfrentamento dos mesmos. A
situação de iniqüidade reitera a necessidade de se optar por novas formas de ação
da saúde pública, com o intento de combater o sofrimento causado peio atraso e
pobreza, que traz como conseqüência o 'desenvolvimento não sustentável",
urbanização e industrialização desenfreadas.
O desafio da promoção da saúde na América Latina consiste em transformar as
relações, conciliando os interesses econômicos e os propósitos sociais de para
todos, visando à eqüidade social e o desenvolvimento.
Mas para que haja transformações significativas nas relações, a promoção da
saúde destaca a importância da participação ativa das pessoas nas mudanças das
condições sanitárias e na maneira de viver, condizentes com a criação de urna
cultura de saúde. Para que esta participação seja efetiva, conta-se com preciosos
instrumentos: o repasse de informações, a promoção do conhecimento assumindo
tradições culturais e os processos sociais que moldaram as nacionalidades.
"Reconhecer, recuperar, estimular e difundir estas experiências é indispensável para
a transtormação de nossas sociedades e o impulso á cultura e saúde" (BOGOTÀ,
1992, p 02).
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A Conferência de Bogotá incorpora as propostas e os mecanismos para a
promoção da saúde constitutiva da Carta de Ottawa (1986), para a América Latina
Entre as propostas e mecanismos, estão as seguintes:
- impulsionar a cultura da saúde, modificando valores e crenças,
atitudes e relações o que possibilitará a criação de ambientes
sadios;
- transformar o setor saúde colocando em destaque a estratégia de
promoção da saúde, o que significa garantir o acesso universal aos
serviços de atenção;
- convocar, animar e mobilizar um grande compromisso social para
assumir a vontade política de fazer da saúde uma prioridade.

O direito e o respeito à vida e à paz são valores éticos fundamentais da cultura
e da saúde. A Conferência de Bogotá assume estes valores como compromissos
indispensáveis à promoção da saúde para a América Latina.
Além destes valores, a Conferência assume também outros compromissos, tais
como: impulsionar o conceito de saúde, convocar forças sociais para aplicar a
estratégia de promoção da saúde, incentivar políticas públicas que garantam a
eqüidade, reduzir gastos improdutivos, fortalecer a capacidade da população,
estimular o diálogo entre as diferentes culturas, estimular a investigação na
promoção da saúde para gerar ciência e tecnologia. Ao final do texto da Conferência,
profere-se que nosso continente é um continente de esperança e de futuro, e ainda
que realizar a esperança, viver em paz com dignidade é o compromisso que

assumimos.

1.3.5

Conferência internacional de Jacarta — 1997

A próxima conferência internacional ocorreu em Jacarta, na Indonésia, em
1997, intitulada como Novos Protagonistas para uma Nova Era: Orientando a

Promoção da Saúde no Século XXI, foi a primeira a incluir o setor privado no apoio à
promoção da saúde.
Esta Conferência aconteceu em um momento crítico das estratégias de
desenvolvimento em favor da saúde, pois vinte anos se passaram desde a
Conferência de Alma—Ata e dez anos depois da conferência de Ottawa, onde os
governos assumiram compromisso com a promoção da saúde e, no entanto a
situação mundial da saúde continuava extremamente precária. Foi, assim, um
momento de refletir e avaliar as estratégias e direções assumidas peio movimento
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com relação aos determinantes da saúde, bem como de identificar novos rumos
necessários para o enfrentar-Tient° dos desafios da promoção ria saúde.
Nesse contexto, situa-se o reconhecimento da saúde como um elemento
essencial para o desenvolvimento, e a Conferência de Jacarta reflete o compromisso
firme dos participantes de recorrer a mais ampla gania de recursos para enfrentar os
determinantes da saúde no século XXI, dentre eles o setor privado.
De acordo com sua declaração, os determinantes da saúde e novos desafios a
serem enfrentados são-.
Paz, abrigo, instrução, segurança social, relações sociais, alimento.
renda, direito de voz das mulheres, um ecossistema estável, uso
sustentável dos recursos, justiça social, respeito aos direitos
humanos e eqüidade. A pobreza é, acima de tudo, a maior ameaça à
saúde. As tendências demográficas tais como a urbanização, o
aumento do número de pessoas idosas, comportamento sedentário,
resistência a antibióticos, uso abusivo de drogas e violência civil e
doméstica (jACARTA, 1997, p 01)

Também os fatores transacionais que, segundo a Conferência de Jacarta, são a
integração da economia global, os mercados financeiros e o comércio, o acesso aos
meios de comunicação de massa e a tecnologia de comunicação, assim como a
degradação ambientai devido ao uso irresponsável dos recursos, representam um
impacto para a saúde, pois moldam os valores, os estilos de vida durante toda a
existência das pessoas. Alguns destes fatores transacionais influenciam
positivamente a saúde como é o caso da tecnologia das comunicações, já outros têm
impacto negativo sobre a saúde, que é o caso do comércio internacional do tabaco.
Para que os desafios identificados peia Conferência de Jacarta sejam vencidos,
foram eiencadas algumas prioridades para a promoção da saúde no século XXI, são
elas: "a promoção da responsabilidade social para a saúde, aumento dos
investimentos para fomentação da saúde, consolidação e expansão de parcerias em
prol da saúde, aumento da capacidade comunitária e direito de voz ao indivíduo, e
conseguir uma infra-estrutura para a promoção da saúde" (JACARTA, 1997, p 02).
Os participantes se comprometeram a difundir a mensagem fundamental da
Declaração em seus países, bem como juntamente com seus governos lutar para por
em prática as ações propostas. A meta era consolidar a aliança mundial para a
promoção da saúde e promover as prioridades das ações.
Esta Conferência referenda novamente a Organização Mundial da Saúde —
Ofv1S, como líder entre os setores voltados à saúde, para formação da aliança
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mundial em benefício da promoção da saúde e que facilite aos estados-membros
darem as necessárias prioridades às ações de promoção da saúde.

1.3.6 Conferência internacional do México — 2000
Na cidade do México, em junho de 2000, realizou-se a quinta Conferência
internacional para Promoção da Saúde.

Os Ministros representantes dos países reunidos nesta conferência
reconheceram que:
;3 promoção da saúde e do desenvolvimento social é um dever e
responsabilidade centrai dos governos, compartilhados por todos os
setores da sociedade;
- nos últimos anos houve uma melhoria significativa da saúde e
progresso na provisão de serviços de saúde, através dos esforços
sustentados dos governos e sociedades em conjunto;
- ainda persistem muitos problemas de saúde que prejudicam o
desenvolvimento social e econômico e que devem ser resolvidos
urgentemente para a promoção de uma situação mais eqüitativa em
termos de saúde e bem—estar;
- há a necessidade de abordar os determinantes sociais, econômicos
e ambientais da saúde, sendo preciso fortalecer os mecanismos de
colaboração para a promoção da saúde em todos os setores e
níveis da sociedade;
- a promoção da saúde deve ser um componente fundamentai das
políticas e programas públicos em todos os países na busca da
eqüidade e melhor saúde para todos; e
- as estratégias de promoção de saúde são eficazes (iviEXICO, 2000,
p 01)
-

Considerando o exposto acima, a Conferência do México (2000, p 02)
recomenda que as ações estratégicas para a promoção da saúde devem ser
colocadas como prioridade fundamentai das políticas e programas locais, regionais,
nacionais e internacionais, apoiar a preparação de pianos de ação nacionais para a
promoção da saúde, estabelecer ou fortalecer redes nacionais e internacionais que
promovam a saúde.

1.3.7 Conferência Internacional de Bangkok — 2005
A Conferência Internacional de Bangkok, na índia, realizada em 11 de agosto
de 2005, identifica ações, compromissos e garantias para atingir os determinantes de

saúde no mundo globalizado, por meio da promoção da saúde.
As ações identificadas passam por:
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-

interceder em favor da saúde nos direitos humanos e na
solidariedade;
- investir em políticas sustentáveis, ações de infra-estrutura para
que sejam atingidos os determinantes da saúde;
- construir capacidade para o desenvolvimento de políticas,
liderança, prática da promoção da saúde, transferência de
conhecimento e pesquisa, e proporcionar infotmáções sobre
saúde;
- regular e legislar para assegurar um alto nível de proteção para a
redução de danos e oportunidades iguais para a saúde e o bemestar de todas as pessoas;
- viabilizar parcerias e construir alianças com organizações
públicas, privadas, não-governamentais e internacionais e a
sociedade civil para criar ações sustentáveis (BANGKOK, 2005, p
01).

De acordo com a Conferência de Bangkok (2005, p 02), "as políticas e parcerias
para o empoderamento 4 das comunidades e para a melhoria da saúde, e da
eqüidade em saúde, deveriam ser situadas no centro do desenvolvimento global e
nacional", pois as comunidades empoderadas são altamente efetivas na
determinação da sua saúde e são capazes de tornar os governos e o setor privado
responsáveis pelas políticas criadas, implementadas e gestadas.
Foi avaliado que o contexto mundial para a promoção da saúde tem se alterado
positivamente desde a Conferência de Ottawa, mas alguns fatores críticos
permanecem influenciando a saúde ainda hoje. Estes fatores compreendem o
aumento das desigualdades dentro de cada país e entre os próprios países,
comercialização globalizada, mudanças no meio-ambiente mundial e a urbanização,
vulnerabilidade das crianças, exclusão dos portadores de deficiência e dos
marginalizados.
As estratégias sugeridas pela Conferência de Bangkok, para a promoção da
saúde no mundo globalizado, requerem ações políticas fortes e participação ativa da
sociedade civil. São necessários acordos entre os governos que tragam benefícios à
saúde e isto requer a promoção do diálogo e a cooperação entre as nações, a
sociedade civil e o setor privado. Os governos devem incluir a saúde deficiente e as
desigualdades corno questões de urgência, além de priorizar os investimentos em
saúde e prover o financiamento sustentável da promoção na área.

4

•

Fnedmann (1996), defire "empowerment" corno todo acréscimo de poder que induzido ou
conquistado, permite aos indivíduos ou unidades familiares aumentarem a eficácia do seu exercício de
cidadania. Já Costa (2000, p 35), define empoderamento como o "mecanismo pelo qual as pessoas,
as org anizações, as comunidades tomam controle de seus próprios assuntos, de sua própria vida, de
seu próprio destino, tomam consciência da sua habilidade e competência para produzir, criar e gerir".
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De acordo com a Conferência, 'o setor privado assim corno o setor informal tem
a responsabilidade de assegurar a saúde, de promover a saúde e o bem-estar de
seus empregados, suas famílias e comunidades" (BANGKOK, 2005). Também pode
contribuir em ações globais como, por exemplo, aceitar as regulamentações para
proteção do meio-ambiente e as práticas empresariais éticas e responsáveis.
Esta Conferência adota como lema 'Todos para a Saúde", que significa o
empenho para fazer a promoção da saúde e cumprir com os compromissos
assumidos, o que requer melhor aplicação de estratégias e iniciativas inovadoras.
Porém, constatou-se nesta conferência que as resoluções assinadas em apoio à
promoção da saúde, a partir da Carta de Ottawa, não têm sido acompanhadas pela

ação.
A Carta de Bangkok convoca a todos os setores interessados pela saúde, que
se unam em urna aliança global para promover a saúde. Seus participantes firmaram
compromisso para a melhoria da saúde e avanço das ações que apóiam esta
melhoria. Convocou também a Organização Mundial da Saúde — OMS, para que,
juntamente com seus parceiros, mova-se na direção de políticas para a ação, que
aloquem recursos parai a saúde e para a avaliação de desempenho das ações
implementadas através de indicadores próprios e que elaborem relatórios sobre os
avanços obtidos.
Mesmo com toda preocupação demonstrada pelos órgãos internacionais e
nacionais com relação à saúde, nas últimas décadas, esta tem sido muito
questionada, pois seus serviços consomem os recursos financeiros previstos no
orçamento da União com doença e medicalização, com pouquíssimo impacto na
saúde integral da população.
Atualmente, a promoção da saúde implica em conhecer como se apresentam
as condições de vida e de trabalho na sociedade, para que seja possível intervir
socialmente na sua modificação. Implica também na remoção de obstáculos para a
adoção de políticas públicas que estejam ligadas diretamente à saúde.
De acordo com o Ministério da Saúde, entende-se que a
promoção da saúde apresenta-se como um mecanismo de
fortalecimento e implantação de urna política transversal, integrada e
intersetoriai, que faça dialogar as diversas áreas do setor sanitário, os
outros setores do Governo, os setores privados e não
governamentais, e a sociedade, compondo redes de compromisso e
com responsabilidade quanto à qualidade de vida da população em
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que todos sejam partícipes na proteção e no cuidado com a vida
(13RASiL, 2005, p 06).

No entanto, persiste o desafio de organização das estratégias e a efetivação
das ações que promovam a saúde, definidas em Ottawa (1986), e que estejam
associadas às diretrizes norteadoras do SUS. Estas diretrizes são: integralidade,
eqüidade, r esponsabilidade sanitária, mobilização e participação social.
intersetorialidade, informação, educação e comunicação, e sustentabilidade.
Sabe-se que a efetivação real das ações de promoção da saúde dar-se-á
somente se houverem políticas públicas saudáveis, condizentes com a realidade do
seguimento que beneficiarão, articuladas e criadas peio governo em conjunto com a
sociedade civil mobilizada, através de seus movimentos sociais e, voltadas a um
trabalho pronunciado no campo da saúde.
No capítulo a seguir ilustraremos alguns aspectos sobre as políticas públicas,
focando as políticas pi:iblicas voltadas à juventude, que levam em conta a situação e
as necessidades em saúde dos jovens, que promovam a mobilização destes e
também do conjunto da sociedade com vistas às transformações sociais que
favoreçam a saúde pessoal e coletiva.
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CAPÍTULO 2
2. 05 JOVENS E A BUSCA DOS DIREITOS ASSEGURADOS PELAS
POLÍTICAS PÚBLICAS
No mundo todo, hoje se estima que haja 1 bilhão de pessoas vivendo a
adolescência, ou seja, quase 20% da população mundiaL5
Na América Latina e Caribe o aumento desta população foi de 138%, no
período de 1960 e 1990. De 40,1 milhões passou-se para 95,7 milhões.
No Brasil, são cerca de 34 milhões de adolescentes, 21,84% da população total
do país. Destes 34 milhões, 1,1 milhões são analfabetos/as, 76,5% destes
analfabetos/as se encontram no Nordeste. Fora da escola estão 2,7 milhões, na faixa
etária de 07 a 14 anos (10% da faixa etária).
Em torno de 4,6 milhões de adolescentes, entre 10 a 17 anos, estudam e
trabalham, e 2,7 milhões, de 10 a 17 anos, só trabalham. Dos dois grupos citados.
3,5 milhões trabalham mais de 40 horas semanais6.
Como o Estado brasileiro contempla tão expressiva população através de suas
políticas públicas? É O que trataremos a seguir. Primeiramente, versaremos das
políticas públicas num contexto mais amplo, enfocando, a seguir, as políticas
públicas voltadas à juventude e à promoção da saúde dos adolescentes que
asseguram a conquista dos direitos relacionados a esta faixa etária.
No próximo item apresentamos o sujeito protagonista das políticas públicas
para a juventude, ou seja, adolescente e a adolescência. Em seguida, detemo-nos
sobre o Centro de Referência em Saúde do Adolescente, sediado na Gerência do
Posto de Assistência Medica — GEPAM, onde o estágio que originou este trabalho foi
realizado.

2.1 As Políticas Públicas para a juventude
De acordo com ,Nbad (2003), política consiste na atividade pela qual a
sociedade reflexiona e questiona a validez de suas instituições, junto com as suas
5 Dados obtidos do artigo: "IVlaternidade na adolescência, famílias e políticas públicas: o retrato do
Estado Mínimo". MIOTO (2000).
6 Dados coletados do site www.ilanud.orq — site da ONU/UNICEF.
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normas e comportamentos. Esta reflexão é fruto da capacitação dos setores
subordinados, os quais se apoderam desta capacidade para mudar seu destino,
transformando o seu antagonismo básico em mobilização social.
Dentre os vários sentidos para o termo política, vamos utilizar dois para
entender seu significado. O primeiro sentido se traduz na luta pelo poder e a busca
de acordos de governabiiidade, que atualmente se profissionaliza na figura dos

lobistas. O outro sentido, no qual se fala de política, é como programa de ação
governamental, que o governo opta por fazer, ou não, frente a uma situação e que é
chamado de política pública. A política pública é, portanto, a forma de concretizar a
ação do Estado, significando um investimento de recursos do mesmo Estado
(ABAD,2003).
Segundo Bobbio (1995, p.35), para que uma política pública exista:
faz-se necessário que uma determinada situação requeira solução
por meio dos instrumentos de ação política, ou seja, da ação que tem
corno finalidade a formação de decisões coletivas que, urna vez
tornadas, convertem em vinculadoras de toda a coletividade.

Conforme Abad (2003), para que uma demanda ou situação que necessite de
intervenção seja expressa como um problema politico 7, não mais como um "estado
de coisas" precisa se instalar na esfera política corno um conflito que afeta o convívio
social da sociedade, envolvendo os sujeitos que exercerão pressão na esfera
governamental e em sua agenda de ações.
De acordo com Rua (1998), enquanto a inclusão na agenda de ação
governamental não ocorre, persiste o 'estado de coisas", situações mais ou menos
prolongadas de incômodo, injustiça, insatisfação ou perigo, que atingem grupos
amplos da sociedade sem, todavia, chegar a compor a dita agenda ou mobilizar as
autoridades políticas.
Para complementar a caracterização do que é política pública, Abad (2003)
ainda cita que elas são instrumentos de governabilidade democrática para as
sociedades, tornando possível o controle cidadão e a responsabilidade pública dos
governos, no sentido mais amplo do termo, de levar à convivência cidadã.

Segundo Abad (2003), para que o estado de conflito ou demanda sejam transformados em problema
político ; algumas condições são necessárias: mobilização de recursos de poder por parte de grandes
ou pequenos grupos, atores individuais; que o estado de conflito ou demanda constitua uma situação
de crise ou calamidade; o problema seja uma situação de oportunidade para que os sujeitos adquiram
ou incrementem seu capital político.
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Além destes autores, Sposito (apud Freitas; Papa, 2003) mencionam que a
idéia de políticas públicas está associada a um conjunto de ações articuladas com
recursos próprios (financeiros e humanos), envolve urna dimensão temporal
(duração) e alguma capacidade de impacto. A autora ainda acrescenta que esta
noção não reduz a política à implantação de serviços e nem ao eixo da articulação
de programas e ações, embora esses dois aspectos possam estar nela contidos.
Em termos pragmáticos, para a formulação de uma Política Pública, segundo o
instituto 'PESE, o primeiro passo é identificar o problema e suas causas. Em
seguida, estabelecem-se metas, definem-se programas e, dentro destes, projetos
específicos para cada área de atuação. O próximo passo é a elaboração de
atividades e o alocamento de recursos humanos e financeiros para atingir as metass.
As políticas públicas têm como missão a construção da cidadania sociaI 9 , ou
seja, proporcionar num sistema desigual de distribuição da riqueza produzida, as
condições mínimas para tornar efetiva a igualdade de direitos, operando através da
distribuição da renda. A finalidade definitiva das políticas públicas é a de apoiar a
expansão da cidadania, removendo os obstáculos práticos ao seu pleno exercício
(ABAD, 2003).
Pautado nesta compreensão, em que se inscreve também a questão social da
juventude, passa-se então a caracterizar as políticas públicas para a juventude.
Segundo Sposito (apud Freitas; Papa, 2003), a partir do final dos anos de 1980
e inicio dos anos 1990, é que o terna da juventude no Brasil se insere em uma
agenda pública, mobilizando percepções e algumas propostas, mas é preciso
reconhecer que nem sempre estas ações encontram correspondência na prática,
com a intensidade do debate que começa a se estabelecer.
Neste período começa a emergir o reconhecimento de problemas que afetam
os jovens: saúde, violência e desemprego, no conjunto de ações desenvolvidas pelo
Estado, mas segundo Carvalho (2002), a sociedade brasileira tem sido tímida em
suas ações, para não dizer que chega a ser constrangedora a proteção social
dedicada aos jovens, contrastando com a participação que têm na vida ativa do país.
Na realidade, os jovens são abrangidos por políticas sociais destinadas a todas
as demais faixas etárias, não sendo orientadas por concepções claras e definidas de
8 www. ipese.com.br/docs/p.pjuvsep.rtf
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que eles representam o futuro, não apenas do ponto de vista do investimento
econômico feito pela sociedade e de seus dividendos mais imediatos, como também
sob a perspectiva de que serão estes indivíduos os responsáveis peia educação e
formação de hábitos e atitudes das gerações vindouras (RUA, 1998).
Rua (1998), chama a atenção ainda para outro aspecto nas políticas públicas
brasileiras - a fragmentação. De fato, este é um traço recorrente e que embora as
demandas da sociedade impliquem a articulação e cooperação de diferentes
agências setoriais ; o que ocorre é a existência de linhas rígidas — mas nem sempre
consensuais e respeitadas — de demarcação das áreas de atuação de cada uma
delas.
Para Almeida (2000), os jovens ainda são tomados como sub-cidadãos quando
se trata de admiti-los como sujeitos ou atores políticos com direito de participar das
deliberações que afetam a vivência da sua condição e, sobretudo, daquelas
questões que tratam da construção da esfera pública brasileira. Além disto, da
perspectiva dos direitos sociais, a juventude brasileira convive com diversas
situações de discriminação, marginalidade e exclusão.
No final da década de 1980, o reconhecimento da juventude foi expresso no
campo da formulação das políticas públicas para a juventude. É importante
considerar a mobilização da sociedade em torno dos direitos da criança e da
adolescência, assegurados através da Constituição Federal de 1988, e consagrados
no Estatuto da Criança e do Adolescente — ECA, em 1990.
Segundo Carvalho (2002), o Estatuto da Criança e do Adolescente, apresenta
um caráter inovador no que diz respeito à concepção de política pública, ao adotar
uma concepção integral, partindo do conjunto das necessidades, dos direitos a
serem assegurados, sobrepondo-se às divisões das diferentes áreas (saúde,
educação, promoção social, entre outras) responsáveis pelas ações que devem
assegurar o gozo destes direitos e também adota uma concepção participativa, ao
conceber a criação de urna estrutura congestionaria envolvendo representação
paritária do governo e da sociedade civil como condição necessária para a sua
própria viabilização. isso vem responder aos princípios da promoção da saúde.

g O Sécujo xx afirma a cidadania social como o direito dos cidadãos em se beneficiar da herança
econômica, social e cultural da humanidade, dispondo de padrões mínimos como base para o
exercício pleno dos direitos civis e políticos alcançados nos séculos anteriores.(ABAD,2003)
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O ECA é para Carvalho (2002), provavelmente o caso mais expressivo de
urna política pública setorial específica que busca explorar o potencial das brechas
conquistadas na Constituição de 1988, para a introdução de mecanismos de
participação popular no funcionamento institucional do país.
Quanto a concepção

participativa adotada no ECA, Fortes (apud Carvalho,

2002) afirma que, geraimente, é a pressão de setores da sociedade sobre o governo,
seja de forma organizada ou não, que dá origem às políticas públicas.
Para Freitas (1998), estas manifestações de classes, representadas tanto por
aqueles que detêm o poder quanto pelos menos privilegiados, indicam que a
sociedade está passando de urna concepção de cidadania concedida para a
concepção de cidadania conquistada, característica das sociedades verdadeiramente
democráticas.
Ressaltando o direito à saúde no Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo
este o eixo do presente trabalho, o Art. 7' refere que 'a criança e o adolescente têm
direito à vida e a saúde, mediante a efetivação de políticas públicas que permitam o
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de
existência". Este artigo veio fortalecer legalmente uma política pública para a
juventude criada peia Portaria MS tf 980IGM, de 21/12/1989, que instaurou o
Programa Saúde do Adolescente — PROSAD. Este programa foi fundamentado e
concebido no ano de 1989, em Washington, pela Organização Pan-Americana da
Saúde, chamado 'Marco Conceptual da Saúde Integrai do Adolescente e de seu
Cuidado".
A Organização Pan-Americana, durante as discussões ocorridas na
Assembléia Mundial 42, da Organização Mundial da Saúde (OMS), entendia que nas
mãos dos adolescentes e dos jovens está não só o futuro imediato de uma
sociedade, mas também o presente, que portanto é digno de uma atenção especial à
promoção de sua saúde.
Para tanto, o encontro que originou o documento e que mais tarde foi base
para o PROSAD, teve como tema: o significado da saúde integral do adolescente, o
marco de referência para a promoção da saúde integrai do adolescente e as
dimensões da atenção da saúde integrai do adolescente.
Em acordo com as idéias e estratégias deliberadas na Assembléia da OMS
para a juventude, o Ministério da Saúde ao criar o PROSAD, tinha como objetivo:

cf
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[...] dentro de um programa com ênfase na atenção da saúde integrai
do adolescente, um propósito válido deve ser contribuir ao alcance da
saúde integrai para todos os adolescentes, e do bem—estar e
desenvolvimento deles (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1990, p 21)
A ilustração (ANEXO A), idealizada no 'Marco Conceptual da Saúde Integral do

Adolescente e de seu Cuidado", mostra mais detaihadamente os propósitos,
desafios, mecanismos de promoção da saúde, bem-estar e desenvolvimento, bem
como a consolidação das estratégias pensadas e adotadas na criação do PROSAD,
em 1989.
De acordo com c) Ministério da Saúde (1990), o PROSAD visa garantir aos

adolescentes o acesso à saúde, com ações de caráter multiprofissionai, intersetorial
e interinstitucional. Objetiva estimular e apoiar a implantação e/ou implementação

dos Programas Estaduais e Municipais, na perspectiva de assegurar ao adolescente
um atendimento adequado às suas características, respeitando as particularidades
regionais e a realidade locai, bem como promover e apoiar estudos e pesquisas
multicêntricas relativas á adolescência.
Conforme o Ministério da Saúde (apud Reuter, 2004) os programas voltados
para a saúde dos adolescentes deveriam ter suas ações básicas fundamentadas
numa política de promoção, identificação de grupos de risco, detecção precoce de
agravos, tratamento adequado e reabilitação. Estes programas devem ter como
áreas prioritárias de ação: família, crescimento e desenvolvimento, sexualidade:
saúde mental; saúde reprodutiva; saúde escolar do adolescente; prevenção de
acidentes, violência e maus tratos, sempre relacionados com o resgate da autoestima.

Ainda, conforme a autora, o PROSAD traz como base programática o
planejamento e o desenvolvimento de práticas educativas e participativas que
permeiem todas as ações dirigidas aos adolescentes, assegurando apropriação, por

parte destes, de conhecimentos necessários a um maior controle de sua saúde. A
prevenção caracterizava-se como um dos objetivos centrais do programa, impedindo
a internação em instituições asilares, hospitalar e outros.

No âmbito do Estado de Santa Catarina, a atenção ao adolescente através de
atendimento articulado, teve início em abril de 1987, partindo da proposta de três
profissionais (uma assistente social, unia enfermeira e uma pediatra), que iniciaram
os trabalhados com uni ciclo de palestras sobre adolescência e cuidados com a
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saúde aos alunos de urna escola próxima ao Posto de Assistência Médica — PAM/
Florianópolis.
O Ambulatório foi inaugurado em junho de 1988, em que o atendimento era
realizado em meio período, devido à falta de espaço físico.
No período de dezembro de 1988 a abril de 1989, o serviço foi desativado por
inúmeras dificuldades, entre elas a inexistência de normatizações específicas às
ações, alem da dificuldade na capacitação dos técnicos. Em abril de 1989, o
ambulatório do adolescente no PAM foi reaberto, devido ao empenho de inúmeros
profissionais.
Já em dezembro de 1989, o Ministério da Saúde, seguindo os princípios
constitucionais, enviou às Secretarias de Saúde dos Estados, através da Portaria n°
980, as diretrizes e estratégias para a criação de Programas Estaduais (REUTER,
2004).
Em 27 de março de 1990, no Estado de Santa Catarina, a Secretaria de Saúde
constitui o Programa de Saúde do Adolescente com objetivos do programa em nível
nacional, através da Portaria SES/ n° 011/90. A Portaria em seu artigo 1°, seção i
dispõe:
Fica constituído o Programa de Saúde de Adolescente de Santa
Catarina — PROSAD/SC, vinculado à Diretoria de Serviços Básicos de
Saúde do Departamento Autônomo de Saúde Pública com os
seguintes objetivos: Seção 1 — nortear a assistência à saúde do
adolescente oferecida pelos organismos que integram o SUS para um
modelo de atenção hoiística, privilegiando as questões de promoção
da saúde.

A Secretaria do Estado da Saúde implantou o Ambulatório de Atenção Integral

à Saúde do Adolescente em junho de 1990, na sede do antigo INAMPS, atuai
GEPAM. Este ambulatório ficou sob a coordenação e supervisão da Secretaria do
Estado da Saúde.
Em 05 de abril de 1991, foram definidos pela Portaria n° 98/91 os objetivos, as
diretrizes e estratégias para o Programa Saúde do Adolescente — PROSAD/SC.

Esta proposta fundamenta-se numa política de promoção da saúde,
de identificação dos grupos de risco, detecção precoce dos agravos e
tratamento adequado a reabilitação, respeitadas as diretrizes do
Sistema único de Saúde, indicadas na Constituição Brasileira.
(PORTARIA n° 98/91)
Mudanças na condução política do PROSAD ocorreram em 1995. Estas
mudanças procuraram amenizar a verticalidade acentuada e trazer ao cenário
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nacional as preocupações da Conferência do Cairo w , que eram a saúde sexual, a
gravidez precoce, a rnorbimortaiidade por violência e a participação juvenil nas
políticas públicas. O PROSAD tornou-se Serviço de Assistência à Saúde de
Adolescentes — SASAD (REUTER, 2004)
Em 1999, o Ministério da Saúde, após a II Conferência internacional de
Ministros e Responsáveis peia juventude, ampliou as ações da Política Nacional
modificando o nome da área técnica responsável de Área de Saúde do Adolescente
para Área de Saúde do Adolescente e do jovem — ASAJ, devido à situação
econômica do país que vulnerabilizava os jovens de 20 a 24 anos.
Atualmente, a ASAJ é responsável peia articulação dos diversos projetos e
programas do Ministério da Saúde que lidam com questões relativas à adolescência
e juventude, em conseqüência da percepção de que é necessária urna política
nacional integrada de atenção específica aos indivíduos de 10 a 24 anos.
As ações da ASA.i visam promover a atenção integrai à saúde da população. A
estratégia é organizar ou qualificar os serviços na rede do SUS, por meio da
construção de parcerias com várias entidades e a pactuação de uma agenda política
com estratégias e ações. isso porque aspectos como a gravidez na adolescência.
infecções pelas DST'slAIDS, violência e doença mental necessitam de intervenções
diretas e sistematizadas (REUTER, 2004)
Hoje, em Florianópolis há dois Centros de Referência em Saúde do
Adolescente: O Hospital infantil Joana de Gusmão (Fundação Hospitalar de Santa
Catarina — Secretaria Estadual da Saúde) e o Centro de Referência em Saúde do
Adolescente, o qual será detalhado a seguir.

2.2 Centro de Referência em Saúde cio Adoiescente
Anteriormente denominado Programa de Atenção Integrai à Saúde do
Adolescente, o Centro de Referência em Saúde do Adolescente, desenvolve suas
10 A Cofifesencia loiernadoilai do Cairo, sobse população e desenvolvimento, ocorreu ano de 1994.
participaram 179 países, ao final foi aprovado um documento de 115 paginas, tendo entre seus principies
fundamentais o acesso a serviços de saúde, que incluam a promoção do aleitamento materno. educação,
informação c cuidados em saúde reprodutiva dos adolescentes, redução do número de gravidez na adolescência,
planejamento familiar e educação sexual às mulheres, homens e adolescentes, visando diminuir os índices de
gravidez não desejada e gravidez de alto risco, de morbidade e mortalidade, aumento da participação dos homens
no planejamento familiar, entre outros. O capítulo 2 — principio 08 do referido documento, determina que todos
têm o direito de usufruir o mais alto padrão possível de saúde fisica e mental, devendo os Estados adotar medidas
que garantam o acesso universal a serviços de saúde. "inclusive aqueles relativos à saúde reprodutiva - . que
incluem, por sua vez, o planejamento familiar e a saúde sexual (NAÇÕES UNIDAS, 1994).
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atividades oficialmente desde 1990. Devido as normatizações do SUS, previstas peia
NOB — SUS 01/96" e a NOAS — SUS01/02 12 , o Programa passou a caracterizar-se
em Centro de Referência para atendimento de adolescentes em agosto de 2002.
O Centro de Referência está sediado na Gerência do Posto de Assistência
Médica — GEPAM, situada à rua Esteves Júnior 390, Bioco M, Florianópolis/SC.
A instituição, antes denominada Diretoria do Posto de Assistência Médica —
DAME, passou a ser chamada de Gerência do Posto de Assistência Médica —
GEPAM em maio de 2005, permanecendo vinculada à administração direta do poder
público de SC.
A GEPAM tem corno objetivo: a prestação de serviços assistenciais de
referência, em nível ambuiatorial e laboratorial, a toda a população do Estado de
Santa Catarina - conforme diretrizes gerais do modelo assistencial do SUS - e,
quando necessário, à complementaridade do setor privado.
Os serviços oferecidos à população peia GEPAM são: atendimento ambuiatorial
com vinte e nove especialidades médicas; atendimento no serviço de
radiodiagnóstico com realização de exames radiográficos simples, tradicionais e
fornecimento de laudos; atendimento ao serviço de eletrocardiograma e
eletroencefalograma, realização de exames e fornecimento de laudos; serviço de
laboratório (realização de exames de hematologia, bioquímica, urinálise, imunoiogia
e parasitologia); recepção e coleta de material e expedição de laudos; e serviço de
odontologia (atendimento ambulatorial com clínica cirúrgica, dentística restauradora,
raios-X odontológicos e patologia gerai).
Além destes serviços a GEPAM possui programas especiais, tais como: Serviço
em doenças degenerativas e 3 a idade; Centro de atenção psicosociai; Centro de
referência em HiV/AiDS; Preventivo de câncer; Planejamento familiar; Tuberculose;
Hanseniase; Centro de Referência em Saúde do Adolescente.
O Centro de Referência em Saúde do Adolescente tem como objetivo garantir
ao adolescente o acesso à saúde, com caráter muitiprofissional, com uma equipe
especializada em adolescência, o que se expressa numa melhor resolutividade dos
problemas demandados, assegurando ao adolescente um entendimento adequado
às suas características. Objetiva também trabalhar as demandas voltadas à saúde,
apresentados pelos adolescentes, tais como sexualidade, DST's, saúde mental.
Norma Operacional Básica (NOB) edilada em 1993 e em 1996.
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relacionamento familiar e social e aspectos psicológicos. Busca ainda, orientar
adolescentes gestantes que apresentem dificuldades biopsicológicas na gestação e
pós-parto e familiares eiou responsáveis sobre as situações vivenciadas pelos
adolescentes (REUTER, 2004)
O atendimento realizado pelo Centro de Referência pode ser considerado como
sendo de caráter curativo, trabalhando com as situações de média complexidade, o
que é compreendido pelo Capítulo I, item 1.4, da NOAS-SUS 01102:
[...) compreende um conjunto de ações e serviços ambuiatoriais e
hospitalares que visam atender os principais problemas de saúde da
população, cuja prática clínica demande a disponibilidade de
profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos
de apoio diagnóstico e terapêutico, que não justifique a sua oferta em
todos os municípios do país.

Segundo Almeida (apud Outra, 1999, p32):
[A o programa é um conjunto organizado e definido de elementos
que irão assegurar a dinâmica da intervenção social. Assim, através
destes elementos, o serviço social se torna efetivo.
A partir deste momento, as indagações que fazemos são as seguintes: quem
são os 'sujeitos de direito" assegurados por esta política pública, ou seja, quem são
os adolescentes do Centro de Referência em Saúde do Adolescente? E o que é a
adolescência? Esta fase da vida do ser humano, em que os dados quantitativos são
tão expressivos, tanto no contexto mundial quanto no nacional, e que diante de tal
importância requer do Estado, medidas sérias - através de políticas públicas - que
assegurem os direitos de quem está vivenciando esta fase.

2.2.1 A Adolescência e o Adolescente — questão conceituai
A palavra 'adolescer" tem sua origem no latim e traz como significado crescer,
engrossar, tornar-se maior. Nesta etapa o ser humano sofre as maiores modificações

no seu processo vital, do nascimento à morte.
Antes de avançar no que é conceituaimente a adolescência, sua história e seus
aspectos, definiremos esta categoria socia1 13 , segundo algumas ciências no qual este
trabalho é embasado direta ou indiretamente.
12 Norma Operacional de AS„SiSIN)Caà à Saúde (NO.A. S.) editada em 2002_

13

De acordo com Groppo (2000), a definição de juventude como uma categoria social, faz dela mais
que uma faixa etária ou uma classe de idade, no sentido de limites etários restritos. Ao sei definida
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As ciências médicas criaram a concepção de puberdade, referente à fase de
transformações físicas do indivíduo, que era criança e está se tornando adulto.
Geralmente estas transformações físicas são marcadas, nas meninas, pela menarca
(primeiro cicio menstruai), pelo crescimento dos seios, aparecimento dos pêlos
pubianos. Nos meninos, peias poiuções noturnas (primeira ejaculação),
aparecimento dos pêlos pubianos, aumento dos órgãos genitais, modificações no
tom da voz, aumento da massa muscular, entre outras.
A sociologia trabalha com a concepção de juventude quando trata do intervalo
entre as funções sociais da infância e as funções sociais do homem adulto. Numa
análise mais atenta, a sociologia ainda subdivide esta fase. Define a classificação de
adolescência corno a fase mais próxima à infância, e a juventude como a fase mais
próxima da maturidade (GROPP0,2000).
Já a psicologia, a psicanálise e a pedagogia criaram a concepção de
adolescência, relativa às mudanças na personalidade, na mente ou no
comportamento do indivíduo que se torna aduito.
As definições de juventude movem-se por dois critérios principais, que nunca se
conciliam, o critério etário e o critério sócio-cultural (GROPPO, 2000).
De acordo com ci critério etário, a juventude é delimitada segundo faixas de
idades, como por exemplo, o critério adotado peia Organização Mundial da Saúde —
OMS expressa como adolescente aquele indivíduo cuja idade esta entre 10 anos e
19 anos, ou ainda o critério usado peio Estatuto da Criança e do Adolescente que em
seu Art.2° define 'criança, para efeitos desta lei, a pessoa até doze anos de idade
incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos".
O critério sócio-cultural define a juventude, o jovem e seu comportamento de
acordo com a classe suciai, o grupo étnico, a nacionalidade, o gênero, os contextos
históricos, nacionais e regionais.
Ainda sob a influência do critério sócio-cultural, Rezende (1989), sugere que
sociologicamente o termo juventude deva ser usado no plural, para que se possa dar
conta da diversidade na vivência desta fase de transição à maturidade, ou de
socialização secundária, ou seja, juventudes.

como categoria social ; Karl Mannheim (apud Groppo, 2000, p07), diz que
mesmo tempo, uma representação sócio-cultural e uma situação social.

a juventude torna-se, a0
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Historicamente, a categoria adolescência surge como uma etapa socialmente
distinguível, a partir do início do século XX.
Para que se chegasse a fase distinta que é a adolescência hoje, Áries (apud
Abramo,2000,p7) demonstra, através de estudos baseados na iconografia dos
séculos anteriores ao século XX, que a infância 14 foi se desenvolvendo concomitante
ao desenvolvimento da sociedade moderna ocidental, mediante a progressiva
instituição de um espaço separado de preparação para a vida adulta.
Segundo este autor, na sociedade européia tradicional, a criança logo era
misturada aos adultos e partilhava de sua vida como se fosse um 'adulto-pequeno".
A família nesta época, não era o núcleo básico da sociabilidade. As trocas afetivas e
o convívio eram feitos no âmbito coletivo.
A partir do século XVIII, ocorre uma mudança na sociedade, fundada em duas
questões: a primeira é a transformação da família que vai separando a vida social da
vida privada, o que faz com que a antiga sociabilidade coletiva desaparecesse. A
família volta-se para a esfera privada, tornando-se referência para a morai e os
valores, passando a formar os seus membros e, com isto, reorganiza-se em torno da
criança e ergue entre eia mesma e a sociedade, é o que Abram° (2000, p. 05)
designa -" o muro da sociedade privada".
A definição da categoria adolescente também está vinculada à mudança e
extensão da instituição escolar. A criança deixa de ser misturada, em relação ao
aprendizado, aos adultos. Seu aprendizado passa de informal, através da
convivência e contato com os adultos, para um aprendizado na escola. Com isto, a
criança, além de já estar separada socialmente, passa a estar separada dos adultos
peia "instituição escola".
Este período de aprendizagem escolar foi dando visibilidade e fortalecimento à
fase intermediária entre a infância e a fase adulta que é a adolescência.
Mas não eram todos os segmentos da sociedade moderna que possuíam
condições de manter seus filhos em escolas - a fim de prepararem-se para a vida
futura - longe da vida produtiva e social. Somente a aristocracia e a burguesia tinham
este acesso, de um lado havia a população escolarizada e, de outro, aqueles que
entravam diretamente na vida adulta muito cedo (ARIÉS, 1981).
14

Entende-se aqui por infância não só os primeiros anos da vida, que sempre existiram, mas a própria
idéia de um tempo da vida bem distinto da idade adulta, miticamente feliz, protegido pelo amor dos
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De acordo com Abram° (2000), a maior visibilidade da juventude deu-se
através do Movimento Alemão, no finai do século XIX. Este movimento era composto
por estudantes alemães excêntricos, corrtestadores, em contraste com os
comportamentos vigentes da sociedade burguesa. Buscavam contato com a
natureza e com as raízes populares, em oposição à artificialidade das grandes
cidades. Propuseram urna nova vida, independente e inventiva, em que os jovens se
auto-educavam, sentindo-se assim como fundadores de uma nova sociedade.
Com este movimento juvenil, segundo Vaiitutti (apud Abram°, 2000, p9),
lentou-se na verdade romper a unidade da vida em nome do direito dos jovens à
autonomia [...j como sociedade juvenil. Declarou guerra a todas as formas da vida
adulta".
No início do século XX, outras expressões concorreram para o aparecimento da
categoria juventude, e esta vai progressivamente sendo percebida como um sujeito
social especifico com experiências, questões e formulações particulares, dadas pela
sua condição etária e geracionai.
Assim, os dados históricos permitem entender o surgimento tardio da categoria

adolescência.
Partindo destas informações iniciais e tendo o critério etário definido
oficialmente peia Organização Mundial da Saúde (10 a 19 anos) e do Estatuto da
Criança e do Adolescente (12 a 18 anos), indaga-se o que é, enfim, esta categoria
social denominada adolescência?
Tiba (1985, p16), psicanalista e estudioso da adolescência e dos adolescentes,
em seu livro intitulado Puberdade e Adolescência - desenvolvimento biopsicosocial,
afirma que é um período da vida do ser humano que sucede a infância, começando
pela puberdade e se caracteriza por uma série de mudanças corporais e
psicológicas.
Haibe & Ramos (2000, p.163), afirmam que:
a adolescência e um estado psicossomático, pois existe
uma intima relação entre os componentes físico e
psicológico do corpo. Em vista do impacto das forcas
sociais sobre a estrutura psicológica, eia pode ser
considerada como uma fase psicosocial, sendo um passo
essencial no amadurecimento psicológico.

pais e, sobretudo, não definido simplesmente pela espera apressada de se tornar adulto.

(CALLIGARIS, 2000).
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Para Adamo e colaboradores (1987), a adolescência deve ser entendida dentro
do continuum evolutivo do ser humano, e não apenas como uma fase limitada entre
a infância e a idade adulta. No entanto, a evolução passa por momentos de ruptura,
de rompimento da ordem estabelecida, 'crise', se assim denominamos um período de
desorganização seguido de um novo equilíbrio.
Por isto, a palavra adolescência vem freqüentemente associada a crises, riscos
e problemas - vinculada a tumultos, estresse e peio sofrimento necessário, para que
pudesse ocorrer o amadurecimento tanto físico como psicológico - mas nem toda
adolescência é problemática. A ruptura e a maioria dos problemas dos adolescentes
não decorrem da adolescência e sim de sua realidade familiar ou social.
(CALLIGARVS, 2000).
A adolescência é uma fase de experiências, de questionarrientos e
comparações. Caracteriza-se peia rebeldia, impuisividade em que a vida é posta em
risco a todo o momento. Há uma busca em provar auto-suficiência, agressividade.
Todo este processo de rebeldia e impuisividade é deflagrado muitas vezes
como conseqüência do tratamento dispensado ao adolescente peia sociedade, que
estabelece ser a adolescência, um tempo de preparação peio qual o adolescente
deve passar; é o que Margulis (2000, p14) chama de "moratória social".
Na "moratória social", o adolescente recebe da sociedade um tempo legítimo
para que se dedique aos estudos e a capacitação profissional, vivendo sem grandes
responsabilidades e angústias, preparando-se assim para a fase adulta.
Percebe-se, no entanto, que esta 'moratória social" apresenta diferença
dependendo da classe social que pertence o adolescente, ou seja, se ele é da ciasse
privilegiada ou da mais empobrecida.
Caiiigaris (2000), diz que a moratória social é o tempo de mais ou menos dez
anos em que o adolescente ficará sob a tuteia dos adultos, preparando-se para o
sexo, o amor e o trabalho, sem produzir, ganhar ou amar; ou então produzindo,
ganhando e amando, só que marginalmente.
A idéia deste tempo de preparação remonta do final do século XIX e início do
século XX, em que certos setores sociais (aristocracia e burguesia) proporcionavam
aos seus jovens a possibilidade de postergar exigências, principalmente de trabalho.
Era como se lhe dissessem: "aproveite agora, que depois será tarde demais,
precisaremos de você para outras tarefas" (a produção da riqueza econômica e
social).
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Já naquela época, os setores sociais mais empobrecidos não desfrutavam da
moratória social, pois precisavam incluir-se no setor do trabalho (a produção) muito
cedo. Hoje ainda, vive-se este quadro, pois não são todos os jovens que usufruem o
período de preparação que a moratória proporciona. Somente os de classes mais
abastadas e mais favorecidas economicamente podem desfrutar da moratória social.
Margulis (2000, p. 15) afirma que,
En sectores más pobres se comienza a trabajar más
temprano, en trabajos manuaies o de paca
especialización. También sueie ser más temprana ia
constituicion de Ia propia família y Ia reproducion de la
misma [...] los jóvenes no estudian, buscan participar
prontamente en ia actividade económica, pero muchos no
consiguen empleo,15
A falta de qualificação profissional gerada, entre outros fatores, pela não

conclusão da educação básica, dificulta a inclusão do adolescente das classes
menos favorecidas ao mundo do trabalho, o que nos reporta a outra face da
moratória social. Urna face em que o tempo proporcionado não é dado, mas
constrangido. O adolescente, por falta de educação-conhecimento e qualificação é
obrigado a expandir o período de transição da juventude.
Aun cuando ei desempleo y lá crisis proporcionan a veces
tiempo libre a jóvenes de ciasses populares, estas
circunstancias no conducen a ia maratona social: se
arriba a una condición no deseada, a un tiempo social,
que se constituye a través de Ia frustración y Ia desdicha.
[...] Ei tiempo libre que emerge dei paro forzoso no es
festivo, no es ei tiempo iigero de ios setores medycs y
altos, está cargado de cuipabilidad e impotencia, de
frustradOn y sufrimienta (MARGULIS, 2000, p. 18)16

A imposição desta moratória social ao adolescente é razão suficiente para a
rebeldia e reação contra tudo que impõe limites. O adolescente não pode evitar
perceber a contradição entre o ideal de autonomia e a continuação de sua
dependência, imposta pela moratória. Apesar do amadurecimento físico dos corpos,
15

Em classes mais pobres começa-se a trabalhar mais cedo, em trabalhos manuais ou de pouca
especialização. Também é mais cedo a constituição da própria familia e a reprodução da mesma (,„)
os jovens não estudam, buscam participar rapidamente na atividade econômica, mas muitos não
conseg uem empreg o. (MARGULIS, 2000, p16).
16 Enquanto o desemprego e a crise proporcionam às vezes tempo livre aos jovens de classes
populares, estas circunstâncias não conduzem a moratória social: leva a uma condição não desejada,
a um tempo social que se constitui através da frustração e desventura (...) O tempo livre que surge
desta parada forçada não é teliz, não é o tempo curto das classes média e alta, está carregado de
culpabilidade e impotência, de frustração e sofiimento. (MARGULIS, 2000, p16).
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a autonomia idealizada e almejada por todos os jovens é reprimida e deixada para
mais tarde. Enfim, querem que ele seja autônomo e lhe recusam essa autonomia.
Para o adolescente, a moratória não é só uma sofrida privação de
reconhecimento e independência idealizada pelos adultos da sociedade industrial
capitalista, mas também um tempo de transição, cuja duração é indefinida.
Para Calligaris (2000, p20), a dificuldade então não é "quando começa a
adolescência", mas sim "como se sai da adolescência?'
Segundo o autor, corno ninguém sabe definir exatamente o que é a
adolescência, ninguém sabe o que é preciso para sair dela e ingressar na vida
adulta. Quais são os critérios para que se reconheça a autonomia do adolescente e
admitam-no como adulto? O que esperar dele e por que o idealizam?
Psicologicamente, o jovem vive a angústia que representa a indefinição de não
ser mais criança e ainda não ser adulto. A insegurança se torna assim o traço
característico da adolescência. A falta de entendimento de todas as mudanças
ocorridas faz com que o adolescente viva todos os seus conflitos mais profundos
num "limitado" período de tempo, e a imposição de uma visão adulta de homem e de
mundo, que hora lhe confere a responsabilidade e, noutra, o destitui desta
responsabilidade e até da capacidade de pensar e optar pelas coisas que lhe dizem
respeito, não produz participação, mas se torna imposição social.
Entretanto, suas condições intelectuais permitem-lhe enfrentar esta fase com
criatividade, seus apegos dão-lhe as agressividades necessárias para o
questionamento e a oposição, seus semelhantes lhe dão a certeza de que ele está
certo (BOCK, 1996, p. :261).
Para Tiba (1986, p28), o adolescente tem possibilidades de manipular idéias,
em lugar de limitar-se a manipular objetos 1.1 questiona poderes, normas da casa,
tenta escolher o seu próprio caminho, estabelece vínculos com pessoas que são do
seu interesse e não mais aceita, pura e simplesmente, o que seus pais julgam ser o
melhor.
Em todas as fases da vida oscilamos em concordar e discordar das coisas;
reivindicamos, concorremos, defendemos nossas idéias. isto não é privilégio apenas
dos adolescentes. É preciso que tenhamos claro que rotular o adolescente como
"elemento em crise", crise esta que, com o tempo passa, é esperar que ele se
acomode ou se molde ao que já está determinado. isto não acontece, tanto que a
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humanidade continua em plena evolução. Por isto devemos entender a adolescência
dentro da evolução de alguns contextos do qual fazemos parte.

2.2.2 A dinâmica do Atendimento no Centro de Referência em Saúde
do Adolescente
Para entender o adolescente em suas angústias, em seus conflitos e também a
adolescência, o Programa no Centro de Referência em Saúde do Adolescente tem
como estratégia de atuação o desenvolvimento de atividades ambulatoriais com
adolescentes acometidos por problemas de ordem biopsicosocial que demandam um
atendimento interdisciplinar especializado.
Este atendimento é direcionado a adolescentes de idade entre 10 e 19 anos,
segundo definição da OMS, da Grande Florianópolis. A demanda do Programa é
espontânea ou encaminhada pelos Centros de Saúde dos bairros - do Sistema Único
de Saúde (SUS), entidades particulares, órgãos públicos, Conselhos Tutelares e
programas da comunidade que atendem esta faixa etária.
A garantia de acesso da população ao serviço é de responsabilidade do gestor
estadual e normalizado também pela NOAS-SUS 01102, que em seu Capítulo H, item
36, explicita: o gestor deverá organizar o sistema de referência utilizando
mecanismos e instrumentos necessários, compatíveis com a condição de gestão do
município onde os serviços estiverem localizados.
Atualmente o Centro de Referência em Saúde do Adolescente, conta com uma
equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por: 2 Assistentes Sociais, 3
Médicos (2 clínicos gerais e 1 ginecologista); 2 Enfermeiras; 1 Psicóloga ; 2
Pedagogos; 1 Funcionário Administrativo; 2 Estagiárias em Serviço Social; e 2
Estagiária de Psicologia.
A equipe de profissionais que atua no Centro de Referência desenvolve suas
ações em conjunto, por meio de uma equipe interdisciplinar.
Atuar em uma equipe interdisciplinar não é apenas estar junto com outros
profissionais e dividir o espaço físico, mas estar sempre trocando informações sobre
as diversas áreas profissionais contempladas na equipe.
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Vasconcelos (1985), refere que o trabalho interdisciplinar engrandece na
medida que se pode aprender tanto com o conhecimento corno com a experiência do
outro. E Severino (1989, p. 49), completa dizendo que,
UI a interdiscipiinaridade é uma relação de reciprocidade, de
mutualidade, que pressupõe uma atitude diferente a ser assumida
frente ao problema do conhecimento, isto é, substituir a concepção
fragmentária peia unitária do ser humano.
Os adolescentes, usuários do Centro de Referência em Saúde do Adolescente

ainda dispõem de atendimento por parte de outros profissionais da GEPAM, tais
como oftalmologista, nutricionista, endocrinologista, psiquiatra, dermatologista, entre
outros.
A equipe atende atualmente os adolescentes que estiverem vivenciando as

seguintes situações problemas:
Violência doméstica, abuso sexual, envolvimento com drogas,
alcoolismo, gravidez indesejada, negligência familiar, abandono
es wiar e repetência múltipla, complexos a partir de um
desenvolvimento corporal inadequado, dificuldade em lidar com a
sexuaiidade e identidade sexual, entre outros (Florianópolis,
12/2001).
Devido ao caráter das demandas, este Centro foi caracterizado como o primeiro
nível de referência intermunicipal, justamente pela singularidade do atendimento

interdisciplinar.
O primeiro atendimento é feito pela Assistente Social, seguido do médico, da
enfermeira e, quando necessário, pelos pedagogos e psicóloga. Apresenta-se como
sendo sistemático e de intercorrências, ou seja, o primeiro segue uma ordem de
atendimento, o segundo ocorre quando os adolescentes são encaminhados a outros
setores fora do atendimento do Centro de Referência, conforme fluxograma (ANEXO
B), os atendimentos são realizados em consulta individual e em atividades de grupo.
No atendimento individual, cada profissional atua conforme sua área especifica,
tendo como suporte todos os dados contidos no prontuário - registrados através da
metodologia SOAP 17 , (ANEXO C).
Para Carreirão (apud Reuter, 2004, p54), o acesso compartilhado ao prontuário:

[...1 faz com que o trabalho em equipe se torne mais eficiente, pois
cada técnico pode, na consulta, resgatar o que foi recomendado
pelos demais, bem como promover um trabalho que dê continuidade
S - dados subjetivos; O - dados objetivos; A - análise dos dados; P - plano
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ao atendimento que forneça mais subsídios ao que já esta sendo
feito.
O atendimento aos pais ou responsáveis é realizado quando há necessidade.
As atividades em grupo são opcionais, mas recebendo uma atenção especial
de incentivo por parte de todos os profissionais da equipe, por estes entenderem n a
necessidade e acreditarem neste tipo de trabalho.
Há dois tipos de proposta para os grupos: uma é o Grupo Educativo
(coordenado pelo Serviço Social) e a outra proposta é o Grupo Terapêutico
(coordenado pela Psicologia).
Os encontros do Grupo Terapêutico são realizados quinzenalmente, com
duração de noventa minutos aproximadamente, no período vespertino, seu público
alvo são adolescentes na faixa etária de 14 a 19 anos.
Também os encontros com o Grupo Educativo são realizados com freqüência
quinzenal, cuja duração é de sessenta minutos - aproximadamente, no período
vespertino, atendendo os adolescentes com idade entre 10 e 13 anos.
As ações realizadas por meio dos grupos, visam abordar temas relativos a
áreas prioritárias á Área de Saúde do Adolescente e do Jovem — ASAJ, tais corno:
Crescimento e desenvolvimento biopsicosocial; Saúde bucal; Saúde escolar do
adolescente; Saúde reprodutiva; Saúde mental - uso e abuso de fumo, álcool e
drogas; Sexualidade; e Projeto de vida.
As atividades realizadas com os grupos, mais especificamente com o grupo
educativo "Aprendendo e Educando", com faixa etária entre 10 e 13 anos, será mais
detalhado no terceiro capítulo deste trabalho.

2.2.3 O Processo Interventivo dos Assistentes Sociais no Centro de
Referência em Saúde do Adolescente
O processo de trabalho do Serviço Social no Centro de Referência em Saúde
do Adolescente - para a efetivação dos direitos dos adolescentes - teve suas
primeiras ações realizadas no início da década de 1980, no então INAMPS, hoje
denominada GEPAM. Estes atendimentos eram voltados à população carente,
através de ações sócio-educativas e sócio-emergenciais 18 - por meio de concessão
18 As ações sócio-educativas e sócio-emergenciais compõem o eixo norteador interventivo das ações
profissionais do Assistente Social, é o que Mioto (2003) denomina de Processo Sócio-Assistencial.
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de benefícios materiais, além de fazer encaminhamentos para os programas
específicos da Policlínica.
A primazia do trabalho pautava-se em ações destinadas à prevenção e
informação aos usuários acerca de seus direitos, além de esclarecimentos inerentes
à política de saúde, bem como possibilitar o acesso da população a estes serviços.
A partir da Constituição Federal de 1988, em que ocorre a descentralização das
políticas sociais, a categoria - a profissão de Serviço Social, passa a repensar e
discutir sua ação profissional, ampliando sua consciência e capacidade organizativa
possibilitando um confronto teórico e ideopolitico entre tendências profissionais.
A partir de então, ocorre uma mudança significativa e graduai na prática do
Assistente Social, em que além de serem viabilizadores de programas, passam a ser
também viabilizadores de direitos e percebe-se a necessidade de uma maior
qualificação e capacitação, em termos técnicos, políticos e metodológicos.
O redimensionamento da prática do Serviço Social decorre das transformações
societárias em que se constrói novas competências e habilidades que irão possibilitar
ampliação das suas oportunidades de trabalho.
larnamoto (2001, p54 ) refere que,
O momento em que vivemos é um momento pleno de desafios. Mais
do que nunca é preciso ter coragem, é preciso ter esperanças para
enfrentar o presente. É preciso resistir e sonhar. É necessário
alimentar os sonhos e concretizá-los dia-a-dia no horizonte de novos
tempos mais humanos, mais justos, mais solidários.
Importante é compreender que o Assistente Social deve apostar em sua

capacidade de transformar as situações demandadas a partir de sua
intencionalidade, pois existe uma certa especificidade nesta profissão, no sentido de
mergulhar na vida privada das pessoas, o que permite um conhecimento das
vivências mais subjetivas do usuário - aproximação esta, capaz de imprimir à pratica
a construção de soluções para as demandas, carências e necessidades que são

postas (iAMAMOT0,1998).
Dentro deste contexto, cabe ao Assistente Social, conhecer melhor o meio em
que atua, rompendo com as atividades burocráticas e rotineiras. Deve agir como um
Estas ações estão orientadas para a intervenção direta com os usuários, especialmente com famílias

e segmentos vulneráveis, acontecem privilegiadamente no contexto institucional e o processo
interventivo se realiza a partir de demandas singulares. Seu objetivo é contribuir para que, junto com
os usuários, se consiga responder as demandas colocadas na perspectiva da cidadania e dos direitos.
(LIMA, 2004).
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sujeito profissional que possibilite articular suas competências com autonomia, para
desenvolver suas atividades numa perspectiva transformadora e critica
Com relação ao exercício na área da saúde, a Resolução n° 287/98, do
Conselho Nacional de Saúde - CNS, reconhece como profissional de saúde de nível
superior o Assistente Social, entre outros profissionais e a Resolução ri° 383/99, do
Conselho Federal do Serviço Social - CFESS, caracteriza o Assistente Social como
profissional da saúde. Respaldado nestas resoluções, o Serviço Social na GEPAM
está vinculado à Secretaria de Estado da Saúde, fazendo a fiscalização, supervisão,
acompanhamento e orientação a todas as regiões do Estado de Santa Catarina,
visando um apropriado atendimento de saúde ampliado a toda população.
Para Vasconcelos (apud Reuter, 2004, p67), o Assistente Social, inserido na
área da saúde, tem a contribuir na direção da objetivação dos direitos sociais e na
construção de novos sujeitos coletivos que realizem seus direitos. Também no
trabalho com os usuários pode contribuir para o acesso à saúde como direito social.
Para tanto, cabe ao Assistente Social 'captar o que há de social relacionado à
questão da saúde, para além da dor, do sofrimento, da informação pontual para
resolver problemas ernergenciais, mínimos para a sobrevivência".
No âmbito institucional da GEPAM, o profissional de Serviço Social está
inserido nos mais diversos programas, compondo equipes multidisciplinares, tendo
como principais atribuições: orientação inerente a cada programa; interpretação de
objetivos e metas dos mesmos; estabelecimento do primeiro contato com o usuário;
esclarecimentos acerca de direitos; conhecimento sócio-econômico e familiar do
usuário; viabilização de ações sócio-emergenciais, tais como: marcação de
consultas, exames entre outros; promover acompanhamento quando necessário;
formar e acompanhar grupos específicos; e o estabelecimento de trabalho em redes.
Além destas atribuições, o profissional participa - juntamente com uma equipe
multidisciplinar - de programas desenvolvidos na GEPAM, tais como: Serviço de
Referência em Doenças Crônicas e 3 3 idade; Eliminação e controle da Hanseniase;
Centro de Referência em Saúde da Mulher; Controle da Tuberculose; Centro de
Referência em Saúde do Adolescente; e Projetos desenvolvidos na instituição.
Sobre a atuação do profissional de Serviço Social no Centro de Referência.
Dutra (1995, p58) refere:
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que a atuação do assistente social se faz no sentido de oferecer ao
adolescente a oportunidade de expor e refletir sobre seus problemas
e, a partir disso, abrir espaço para questionamentos que possibilitem
detectar se há relação dos problemas apresentados com a
convivência familiar, visando, dentro deste contexto, intervir de uma
forma que venha a contribuir no resgate à convivência familiar.
escolar e social desse jovem.

As ações realizadas peio assistente social no programa voltam-se para:

atendimento individualizado com os adolescentes e com os pais; interpretação dos
objetivos e normas do Centro de Referência, bem como informar detalhadamente
sobre as atividades desenvolvidas, sugerindo ao adolescente sua inserção nestas
atividades; preenchimento do prontuário sócio-econômico da situação familiar do
adolescente, identificando dificuldades nessa área e promover o acompanhamento,
se necessário; reflexão e repasse de informações sobre as demandas trazidas pelos
adolescentes; orientação aos adolescentes sobre o acesso a direitos sociais como a
viabilização de acesso à saúde e sobre seus direitos e deveres postos peio Estatuto
da Criança e do Adolescente e, promoção de encaminhamentos a outros setores da
sociedade civil, com vistas ao ingresso no mercado de trabalho; realização de
contato com o Conselho Tutelar para desenvolver uni trabalho conjunto, em caso de
violência e/ou abuso sexual contra o adolescente; promoção de contato com os pais
e/ou responsáveis para orientação a respeito de assuntos que envolvam o
adolescente; encaminhamento dos pais para tratamentos relacionados à
dependência química e problemas de origem psicológica; esclarecimento e
orientação sobre as garantias relativas aos casos de separação conjugal para mães
que sofrem ameaças, assim como encaminhamentos para órgãos comprometidos e
a viabilização de acesso à ajuda mútua aos adolescentes; reflexões e orientações
sobre os projetos de vida da adolescente gestante, após o nascimento do bebê,
assim como seus direitos civis (registro do bebê) e de cidadania; e formação e
acompanhamento de grupos de adolescentes.
Frente à demanda apresentada acima, e com base no atual projeto político, o
profissional do Serviço Social enfrenta cotidianamente o importante desafio de
trabalhar na ótica do direito, criando um espaço legal e legítimo com vistas ao

resgate da cidadania, a garantia imprescindível dos direitos, através de instrumentos
que possibilitem objetivar e acessar benefícios à população de maneira efetiva.
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A competência e a ética profissional nas suas ações práticas possibilitam ao
profissional criar respeitabilidade no campo das profissões. Este profissional torna-se
cada vez mais um referencial para a população que depende destes serviços, tendo
o Assistente Social como um viabilizador e mediador entre instituição-sociedade.
canalizando ações que vão ao encontro das demandas sociais. (ImivimiviOTO, 1998).
Até o momento, este trabalho expôs a saúde em uni resgate histórico e político,
a promoção da saúde como um caminho à prevenção, fundamentada nas
conferências internacionais sobre o referido tema e as políticas públicas focalizando
a juventude brasileira. Detivemos o olhar sobre uma política pública específica de
atenção à juventude que é o PROSAD, atualmente denominado ASA.; e o Centro de
Referência em Saúde do Adolescente, em que o programa é desenvolvido, bem
como a ação do serviço social.
No próximo Capítulo, procedemos uma exposição de como a promoção da
saúde tem se efetivado no Centro de Referência em Saúde do Adolescente, tendo
como metodologia o grupo sócio-educativo.
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Capítulo 3
Em cumprimento com as determinações da Constituição Federai e do Estatuto
da Criança e do Adolescente, e visando a efetivação das ações e estratégias
propostas peio Marco de Referência para a Promoção da Saúde Integrai do
Adolescente, o Centro de Referência em Saúde do Adolescente volta-se para a
Promoção da Saúde por entender a promoção como fundamentai na conquista dos
direitos dos adolescentes.
Esta postura do Centro de Referência também é referendada pela Política de
Promoção da Saúde no Sistema Único de Saúde — SUS, que incentiva o trabalho de
prevenção (com grupos e através deles), pois o entende como significante na
construção do sistema e das políticas de saúde - tendo a participação social como
sujeito de todo processo de transformação. É através da prevenção (nos grupos),
que a saúde dialoga e convida os movimentos a reflexão, para melhoria da qualidade
de vida e peia afirmação do direito à vida e a saúde (BRASIL, 2005).
Dentre as diretrizes que norteiam a política nacional de promoção da saúde:
Integralidade, Eqüidade, Responsabilidade Sanitária, Mobilização e Participação
Social, intersetorialidacie, Informação, educação e comunicação e Sustentabilidade,
ressalta-se duas em que o trabalho em grupo - sempre visando a prevenção, tornase um instrumental de suma importância:
•

Mobilização e participação social: a Promoção da Saúde deve fazer-se
na construção compartilhada e democrática de saberes e de práticas que
visem a melhoria da qualidade de vida da população, de modo que sujeitos
e coletividades sejam partícipes e protagonistas no processo de
planejamento, deliberação, gestão, acompanhamento e avaliação das
políticas públicas.

•

informação, educação e comunicação: a Promoção da Saúde deve
investir na produção e na divulgação de informações que propiciem a
redução das desigualdades sociais e da vulnerabilidade de comunidades e
ambientes. Cabe, portanto, superar práticas educativas e regulatórias
marcadas pela culpabilização e estigmatização, estimulando iniciativas
protetoras e promotoras da saúde e da qualidade de vida. Desta forma, a
Promoção da Saúde ratifica o compromisso com a autonomia de sujeitos e

61
coletividades, enfatizando a importância de estratégias e práticas de
redução de danos.
Atualmente o Projeto 'Brasil Saudável" compõe a Agenda Nacional de
Promoção da Saúde. Centra-se na promoção de modos de viver saudáveis e está
sendo construido de forma intersetorial, pois entende que é necessário o
desencadeamento de políticas públicas articuladas e que não trabalhem através da
cuipabilização do indivíduo. Assim, considera que a promoção do auto-cuidado ou da
auto-regulação dos sujeitos e coletividades implica concomitantemente, no
investimento por parte do Estado e do conjunto das políticas públicas em se
comprometerem a agir na diminuição da vulnerabilidade da população (BRASIL,
2005).
As estratégias e ações pensadas para o projeto 'Brasil Saudável" vêm
atualmente apoiar a atuação preventiva com o intuito de superar o contexto em que a
medicalização ainda supera a promoção da saúde.
indo ao encontro da política de Promoção da Saúde que busca a prevenção
como forma de garantir qualidade de vida e saúde aos indivíduos, é que existe a
indicação da utilização de grupos para o trabalho de prevenção.
Considerando que este capítulo apresenta alguns pensamentos pertinentes ao
tema grupos, apresentaremos o assunto segundo a ótica de alguns autores, tais
como, Afonso (2003), Nilson (2004), Freire Vv'effort (1994), entre outros.
A partir disto, o capítulo explicita a experiência do grupo 'Aprendendo e
Educando", tratando da sua composição, sua dinâmica, suas peculiaridades, seu
processo de trabalho com relação à prevenção ao uso de drogas. informamos que se
optou por realizar o trabalho com o grupo através da metodologia de grupo sócioeducativo, pois se objetivou tratar a questão preventiva e reflexiva sobre o tema
drogas. Justificamos nossa opção através das palavras de Afonso (2000, p3):
a utilização destes grupos na área da saúde já se liga à necessidade
de esclarecer e trabalhar aspectos de uma questão de saúde/doença,
especialmente quando essa problemática é influenciada por fatores
sociais, culturais e psíquicos, exigindo a mudança de mentalidade e a
reorganização do cotidiano da população atendida. Portanto, precisa
incrementar os aspectos educativos e reflexivos do grupo,
melhorando a comunicação e a aprendizagem dentro dele.

6')

3 Grupo - o que é?
"Quando um grupo se inicia, todos chegam trazendo o que é seu.
Desconfiados, apreensivos, alegres, interessados, observadores,
distraídos, esperançosos, temerosos, tímidos, expansivos,
silenciosos, resistentes, eles vem se aproximando em busca de algo,
cada um com seu jeito, sua forma, seu temperamento, sua historia de
vida, seu desejo, seu destino. Mãos soltas e olhares inquietos
começam a ver outros seres, outros olhos e ao se darem às mãos
somam afetos, alegrias, preocupações, carinhos e medos. Um grupo
Se forma quando todos encontram nele seu lugar, lugar flexível,
garantido a cada um sua importância, seu significado. Eu, você, o
outro, nós" (NILSON, 2004, pl).
Mas o que é um grupo? Como se forma e quem o compõe? Porque trabalhar

com grupos? Pichon—Riviere (apud AFONSO 2000, p. 5), psicanalista argentino e
referência na temática : que aprofundou o estudo dos fenômenos que surgem no
campo dos grupos, diz que desde o nascimento o indivíduo participa de diferentes
grupos em busca de sua identidade individual mas há também a necessidade de
urna identidade grupai e social.
Ainda segundo o autor, grupo é:
um conjunto restrito de pessoas ligadas entre si por constantes de
espaço e tempo, articuladas por sua mútua representação interna
inieratuando através de complexos mecanismos de assunção e
atribuição de papéis, que se propõe de forma explícita ou implícita
urna tarefa que constitui sua finalidade (apud AFONSO, 2000, p. 5).

Baseado neste pensamento, Afonso (2003) refere que grupo é um conjunto de
pessoas unidas entre si porque se colocam objetivos e/ou idéias em comum, e se
reconhecem interligadas por esses objetivos elou ideais.
Nilson (2004), afirma que no grupo as pessoas reconhecem o igual e o
diferente, as limitações e as possibilidades, as simpatias e as antipatias, os afetos e
os desafetos, tendo que aprender a lidar com essas questões, suportando
frustrações, compartilhando sentimentos, comunicando-se.
Pertencer a um grupo e sentir-se valorizado por seus pares facilita o
relacionamento consigo mesmo, fortalece a auto-estima e prepara as pessoas para a
convivência em diferentes contextos.
Para Freire Weffort (1994), no cumprimento de desenvolvimento das tarefas, os
componentes do grupo deixam de ser um amontoado de indivíduos, para cada um
assumir-se enquanto participantes de um grupo com objetivo mútuo.
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De acordo com Afonso (2003), os grupos podem se organizar de diferentes
formas para que possam alcançar seus muitos e diversificados objetivos. Conforme a
sua estrutura, pode-se entender melhor as suas diferenças e potencialidades. Dentre
os tipos podemos citar alguns dos mais utilizados na área da saúde, âmbito de
pesquisa deste trabalho, que são grupo focal, grupos sócio-educativos e psicoeducativos, grupos operativos e grupos de terapia breve.
•

Grupo Focai: grupos que têm por objetivo apenas conhecer (e/ou
pesquisar) as crenças, idéias e sentimentos de seus participantes. Não
existe o objetivo de mudança de idéias, crenças e sentimentos e muito
menos de se trabalhar as relações entre os participantes. Este grupo é feito
com um número entre 5 e 12 participantes, e dura de 1 a 3 sessões. A
estrutura dos encontros é organizada peio pesquisador ou coordenador e
tem como finalidade, subsidiar propostas.

•

Grupos Sócio-Educativos e Grupos Psico-Educativos: grupos que têm
por objetivo conhecer as crenças, idéias e sentimentos de seus
participantes visando a sua reflexão, adaptação eiou mudança e
estimulando novas aprendizagens para o enfrentamento de uma dada
problemática. Estes grupos têm um foco de trabalho, uma questão
previamente definida, que será objeto da sua reflexão. Funcionam com um
número de :20 participantes e tendem a ser formados com maior
homogeneização das características destes participantes em torno do foco
de trabalho. Podem trabalhar tanto com um número pequeno de sessões
como com um número maior. Podem ainda ter uma certa rotatividade de
participantes, mas têm um papei importante, que se aproxima bastante do
papel de um educador. A estrutura do grupo sócio-educativo e psicoeducativo é organizada, em grande parte com antecedência e pelo
educador, e a autonomia do grupo é relativa.

•

Grupos Operativos: grupos que têm por objetivo conhecer as crenças,
idéias e sentimentos de seus participantes visando a sua reflexão e
mudança, estimulando novas aprendizagens dentro de sua realidade,
enquanto realidade compartilhada no contexto sócio-cultural, bem como
estimulando a operatividade, autonomia e mobilização dos participantes.
Nestes grupos há que se incentivar a comunicação entre os pares, a
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criatividade e autonomia do grupo e dos participantes, o seu maior
comprometimento pessoal e interpessoal no enfrentamento de uma dada
problemática, especialmente quando esta é influenciada por fatores sociais,
culturais e psíquicos, exigindo mudança não apenas de mentalidade, mas
também das práticas e das relações que os participantes desenvolvem em
seu cotidiano. A estrutura do grupo operativo busca equilibrar o
envolvimento do grupo com tarefa combinada e a sua criatividade na
realização da tarefa a partir desta. Não é recomendável mais de 12
participantes rio grupo, nem uma alta rotatividade entre seus membros.
•

Grupos de terapia breve: grupos que trabalham sobre os conflitos
psíquicos de seus membros, considerando suas crenças, idéias e
sentimentos, conscientes e inconscientes, visando a sua reflexão e
mudança, estimulando a elaboração de problemas psíquicos, emocionais e
relacionais, buscando promover a mudança da problemática psíquica e/ou
da própria estrutura psíquica de seus membros e ajudá-los a construir
formas de lidar com suas angústias e conflitos psíquicos e relacionais.
Costumam ter baixa rotatividade de seus membros, em torno de 5 a 6
participantes e ter duração variável - heterogeneidade desejada.

A formação e o desenvolvimento do grupo chama-se de processo grupa/, isto é,
existe um processo natural e emergente quando um conjunto de pessoas se reúne
constituindo um grupo. O processo grupai é todo o complexo dinâmico que
movimenta um grupo, caracterizado por uma diversificação de movimentos, fases ou
etapas.
Afonso (2003), refere que há elementos básicos para a formação do grupo.
Dentre eles está a demanda do grupo, a definição dos objetivos do grupo a
construção da identidade do grupo, a organização diante de seus objetivos, os
padrões de interação, comunicação e participação, grupalização e o processo.
•

A demanda — são as razões peias quais os indivíduos se juntaram em
grupos e como este grupo se relaciona com o seu contexto. Em que
contexto social e institucional ele se forma.

•

A definição dos objetivos do grupo — quais foram as motivações e os
desejos que levaram os membros a pertencer a esse grupo.
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•

Construção diante de seus objetivos — distribuição de papéis e funções
entre os participantes. Distribuição de poder e relações de liderança no
grupo. Não existe poder no grupo sem que existam formas de cooperação.
conflito e controle.

•

Padrões de interação, comunicação e participação — no grupo dizem
muito sobre a capacidade do grupo de enfrentar suas dificuldades e
trabalhar por seus objetivos.

•

Grupaiização — ênfase nos vínculos e ideais comuns. individuação —
ênfase nas diferenças individuais. Os grupos oscilam entre estes dois pólos.
Esta dinâmica serve de alimento para o crescimento do grupo bem como ao
crescimento dos participantes.

•

Processo: o processo grupai inclui a série de movimentos que o grupo faz
para alcançar os seus objetivos, trabalhar as suas relações, transformar a
sua visão de mundo, promover mudanças nos participantes.

A construção de um grupo, de acordo com Freire Weffort (1994, p43), dá-se no
espaço heterogêneo das diferenças entre cada participante: da timidez de um, do
afobamento do outro; da serenidade de um, da explosão do outro; do pânico velado
de um, da sensatez do outro; da seriedade desconfiada de um, da ousadia do risco
do outro; da mudez de um, da tagarelice de outro; do riso fechado de um, da
gargalhada debochada do outro; dos olhos miúdos de um, dos olhos esbugalhados
do outro; de lividez do rosto de um, do encarnado do rosto do outro.
Um grupo se constrói enfrentando o medo que o diferente, o novo provoca,
educando o risco de ousar. No exercício disciplinado de instrumentos metodológicos.
educa-se o prazer de se estar vivendo, conhecendo, sonhando, brigando, gostando,
comendo, bebendo, imaginando, criando e aprendendo juntos, num grupo.
Desta forma, grupo é o resultado da dialética entre a história do grupo
(movimento horizontal) e a história dos indivíduos com seus mundos internos, suas
projeções e transferências (movimento vertical) no suceder da história da sociedade
em que estão inseridos
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3.1 Grupo Sócio-Educativo "Aprendendo e Educando" — um ensaio
educativo
Tiba (1999), menciona que por ser a adolescência unia fase em que o jovem
quer estar mais com os amigos do que com a família, procura um reduto de prazer,
nem sempre escolhendo o caminho certo. É um momento de valorização de idéias,
falas, segredos, de expressão do seu "eu" mais íntimo, pois muitas vezes o
adolescente pertence a um grupo que não lhe possibilita a liberdade para fluir suas
emoções.
Para tanto, é importante o trabalho em grupos, em que o adolescente possa
expressar suas inquieludes, temores, experiências, desejos e anseios,
compartilhando com outros adolescentes suas conquistas, derrotas, vivências, entre
outras situações. Na medida em que os adolescentes começam a participar de um
grupo, abre-se a possibilidade de conhecer os adolescentes, interagir com os
mesmos, garantindo assim, urna sensação de pertencimento em relação a um grupo.
Entendendo esta realidade e desejando fazer frente a esta demanda é que
surge o projeto do grupo sócio-educativo 'Aprendendo e Educando".
Caracterizou-se como sendo um grupo sócio-educativo, acima identificado, por
ser a tipologia mais adequada aos propósitos do trabalho, por responder à demanda
trazida pelos adolescentes e por cumprir com os objetivos propostos - focando o
trabalho na prevenção. É um grupo heterogêneo porque conta com a participação de
adolescentes de ambos os sexos; e aberto, porque os seus participantes poderiam
integrar-se ao decorrer do período de funcionamento.
O projeto possibilitou contato direto com um grupo de adolescentes na faixa
etária de 10 a 13 anos, atendidos no Centro de Referência em Saúde do
Adolescente, com intuito de trabalhar a prevenção e a conscientização destes em
relação às drogas, urna vez que é na adolescência que as drogas costumam entrar
na vida de muitos jovens. A realidade tem nos mostrado que, apesar de todo o
sistema de informações que o adolescente tem acesso, ele não está imune à
influência social e ao fácil acesso às drogas, tanto lícitas quanto ilícitas.
Segundo Tiba (1999), a droga é usada por simples curiosidade como aventura
sem compromisso, devido à banalização de seu uso, na busca do prazer sem se
importar com os riscos, por falhas na educação e peia baixa auto-estima.
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A esta visão somam-se inúmeras pesquisas sobre o consumo de drogas.
indicando que o uso começa geralmente na adolescência e que vem ocorrendo cada
vez mais cedo. Porém, isto não significa que, via de regra, toda a adolescência é
problemática, e que nem todo adolescente recorre, necessariamente, às drogas para
compensar dificuldades.
Os esforços para conter seu uso devem ser voltados para a prevenção, uma
vez que é mais fácil resistir às pressões para usar drogas do que interromper seu
uso.
Em encontros quinzenais com duração de aproximadamente uma hora, o grupo
contou com a participação de 11 adolescentes (4 meninas e 7 meninos). Estes
adolescentes eram de diversos bairros de Florianópolis e da Grande Florianópolis.
Os adolescentes vieram encaminhados ao Programa por diversas instituições, entre
elas: Conselho Tutelar, Escolas, Centro de Saúde e por procura dos próprios
adolescentes ou da família, (ver anexo B).
Cerca de 54,5% foram encaminhados peia escola - por motivo de baixo
rendimento escolar e agressividade, podendo estes dois fatores estar conjugados ou
não. Aproximadamente 36,6 % vieram ao Programa trazidos por familiares ou por
vontade própria para consultas médicas, por conflitos familiares ou para orientações
sobre temas variados. E 8,9% foram encaminhados pelo Conselho Tutelar - para
atendimento médico e/ou psicológico.
Os participantes do grupo sócio-educativo foram convidados a participar das
oficinas quando do primeiro atendimento com a Assistente Social. A participação não
era obrigatória, porém os adolescentes eram incentivados a integrar o grupo, através
da conscientização da importância do trabalho. Por ser aberto, alguns adolescentes
puderam agregar-se ao grupo no decorrer do estágio.
Muito alegres e sempre participativos, cada um a sua maneira trouxe
contribuições e experiências para a socialização no grupo. De ciasses sociais e de
realidades diferenciadas, trouxeram uma grande diversidade de discussões ao
grupo, acirrando - em alguns momentos - os debates.
Para Freire Weffort (1994), isto significa também que cada participante exercitou
sua fala, sua opinião, seu silêncio, defendendo seus pontos de vista. Portanto,
descobrindo que mesmo tendo um objetivo mútuo, cada participante é diferente.
As dinâmicas de debate sempre foram muito variadas, mas o objetivo foi
sempre o mesmo - a prevenção.
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Dentro da dimensão educativa, visão sob a qual nosso trabalho esteve
fundamentado, a coordenação incentivou o grupo a buscar informações, incentivou
também a exporem suas opiniões e experiências, esclareceu dúvidas, estereótipos e
confusões sobre saúde/doença, prevenção e drogas, isto por entendermos estas
ações como parte do aspecto educativo do processo. As trocas e a comunicação
foram incentivadas no grupo, acompanhando o aprendizado de cada membro.
Afonso (2003), entende a dimensão educativa como aquela que incentiva o
processo de aprendizagem do grupo, a partir de sua experiência e de acordo com a
sua demanda, de uma forma democrática.
Já para Davini (1994), na dimensão educativa o ensino leva em conta os
sujeitos afetivos, cognitivos, sociais e sensíveis, ou seja, a formação está casada
com a informação. Eia zela peio vínculo entre os educandos, entre eles e o
educador, e entre eles e o objeto do conhecimento. Com um objetivo claro: o ensino.
A autora ainda acrescenta que:
todo educador ensina a seu grupo, mas só sabe o que vai ensinar
quando conhece o seu grupo. Conhecer significa que ele faz
hipóteses do que cada um já conhece e do que ainda não sabem,
dentro de cada eixo de conteúdo que compõe aquele grupo.
(DAVINI,1994, p67)

Com o objetivo de incentivar o debate e a reflexão em torno dos fatores sociais,
familiares e econômicos - que influem no uso abusivo de drogas -, e de despertar o
interesse dos adolescentes na execução de ações coletivas preventivas contra o uso
destas substâncias, o grupo educativo contou com uma estratégia de ação
caracterizada como participativa, em que os adolescentes foram sujeitos de sua
própria aprendizagem.
Freire (1996, p. 24), o grande mestre da pedagogia afirmou que:
o formando, desde o principio mesmo de sua experiência formadora,
assumindo-se como sujeito também da sua produção do saber deve
se convencer definitivamente de que ensinar não é transferir
conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou
sua construção.

Metodologicamente, o projeto foi norteado por técnicas lúdicas (Anexo D), que
exploraram a criatividade dos adolescentes, sua capacidade em aprender e educar.
As técnicas lúdicas não seguiram uma ordem lógica e foram escolhidas ou
adequadas conforme a demanda trazida peio grupo durante os encontros.
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Cada encontro foi único e singular. Com suas peculiaridades, os adolescentes
foram construindo seu próprio aprendizado, refletindo sobre as demandas trazidas ao
grupo por eles próprios, o que Freire (1996, p. 57), bem ressalta quando diz que
"quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender".
No primeiro encontro, o grupo conheceu-se através da dinâmica "espelho", cada
adolescente entrevistou outro adolescente e com isto pôde aprofundar um pouco
mais o primeiro contato. Saber alguns pontos que tinham em comum e outros que
divergiam, foi um dos objetivos.
No segundo encontro, a proposta foi à técnica lúdica 'adolescer" em que os
adolescentes desenharam ou escreveram o que entendiam por "ser adolescente e o
que o adolescente gosta de fazer". Nesta atividade, chamou-nos a atenção, dentre
outras coisas, o que a adolescente "13" escreveu no último parágrafo de seu texto:
t (..) Além disso tudo, que (o adolescente) saiba curtir cada momento, porque o
passado não volta mais e o futuro talvez não chegue"(...).
A adolescente, corno seus irmãos e os adolescentes em gerai, fazem parte de

uma geração que enfrenta a dura realidade dos tempos atuais, permeados peia
injustiça, pelo tráfico, peia violência em todas as suas nuances, em que a perspectiva
de futuro e o próprio futuro são incertos como observa-se em seu texto/desabafo.
O próximo encontro foi guiado pela dinâmica dos 'baiões coloridos", em que os
adolescentes, após ouvirem explicações sobre o que é droga, o que são drogas
lícitas e ilícitas, os tipos, sintomas e suas conseqüências, montaram um cartaz
(quebra-cabeça) com o conteúdo repassado, como forma de fixação do conteúdo
apresentado.
A partir desta dinâmica, sugeriu-se uma nova proposta para o encontro
posterior, que foi a criação de um rap. Os adolescentes teriam como base, o cartaz
do encontro anterior para confeccionar a letra do rap.
jacob apud Freire (1996, p57) diz que 'o processo de aprender é um
processo que pode deflagrar no aprendiz uma curiosidade crescente, que pode
torná-lo mais e mais criador".
Esta curiosidade crescente impulsionou o grupo a vencer barreiras e a tornar-se
criador do rap intitulado "Se liga ai", a partir de urna base instrumental de rap trazida
pela coordenadora do grupo.
Este rap objetivava divulgar a outras pessoas, principalmente a outros
adolescentes, o que são as drogas, onde são encontradas e o que pode acontecer
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se houver envolvimento com elas; isto numa linguagem bem peculiar, como é a
linguagem do adolescente. Eis a sua letra:
Se liga ai...
As drogas são urna coisa muito má.
Com certeza elas podem viciar.
Podemos encontrar nos becos,
nas favelas e até...
...até na Beira-Mar.
E com certeza na classe A.
Hei!!! Irmão fique ligado quando alguém te oferecer,
Pense no que pode acontecer... Com você!
E quando comprar, os PM's podem te enquadrar.
Com certeza você nunca vai se perdoar.
Seu futuro vai se prejudicar, se caso você viciar.
Nunca pense que as drogas
São a saída para seus problemas,
Porque depois
Eia vai ser o seu maior problema
Vamos nos despedindo,
Deixando nosso recado.

No quinto encontro, os adolescentes se depararam com uma "caixa de
bombons" como atividade lúdica. O objetivo foi o de trazer a eles o sentimento de
perda, causado pelas drogas. Muitos adolescentes trocam roupas, objetos, convivio
familiar, entre outras coisas, por causa das drogas, e o grupo sentiu um pouco esta
perda quando precisou se "'desfazer do bombom" que havia escolhido. O grupo ainda
tirou fotos para a construção de um banner (Apêndice A), como registro do rap.
No sexto encontro, além do tema proposto, surgiu outro assunto trazido por
uma adolescente. O tema foi à gravidez na adolescência, pois esta adolescente
deparou-se com esta situação através de uma amiga que engravidou aos 15 anos.
A reflexão girou em torno da temática "gravidez na adolescência". Será que a
vida da adolescente mudaria com a chegada do bebê? Todos concordaram que
mudaria. Dentre seus posicionamentos, disseram que:
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"Ficaria difícil ela estudar. Teria que trabalhar para comprar as coisas
e a comida para a criança e que não poderia mais sair à noite para ir
as festas, pois não teria com quem deixar o bebe".

Sobre este tema, refletiu-se com o grupo sobre várias pesquisas que
demonstram que é cada vez maior o número de adolescentes que repete mais de
uma gravidez, sem respeitar o intervalo para a manutenção e recuperação da saúde
da mãe e da criança. Informou-se que existem serviços na área da saúde com o
objetivo principal de atender às adolescentes durante o pré-natal, fornecendo-lhes
urna assistência especial e diferenciada, médica e psicosocial. Mas também se
ressaltou a importância da prevenção e do uso dos métodos anticonceptivos.
Refletiu-se ainda mais algum tempo sobre o terna, e voltou-se a proposta inicial.
A proposta para o encontro foi à construção de um cartaz coletivo com a técnica de
recorte e cola intitulado "Fique de Olho". Este cartaz tinha por objetivo alertar os
adolescentes sobre os lugares em que as drogas podem ser vendidas e conseguidas
de um modo geral.
Nos dois encontros seguintes o grupo sugeriu que conversássemos sobre
diversos temas, entre eles família, namoro, escola, garotos e garotas, futuro,
profissões. Os adolescentes trouxeram suas dúvidas e curiosidades.
No último encontro, foi realizada uma festa 'julina" para encerramento do
primeiro semestre. Os adolescentes confeccionaram bandeiras, balões e enfeitaram
a sala onde se realizaram os encontros. Auxiliaram na organização dos alimentos
também trazidos por eles.
Freire Weffod (1994), refere que a comida é um instrumento que favorece o
educador na interação entre os elementos do grupo e a construção do circulo com
eles. É comendo junto que os afetos são simbolizados, expressos. representados,
socializados. Pois comer juntos, também é uma forma de conhecer o outro e a si
próprio. É um exercício de generosidade, espaço onde cada um recebe e oferece ao
outro o seu gosto, seu cheiro, sua textura, seu sabor.
De acordo com Freire Weffort (1994, p. 17), a vida de grupo tem:
Alegria, riso, folia, medo, dor, conflito, silêncios, fala escondida, briga,
escuta, olhar atento, pedido de atenção, amor, gratidão(...) Tem
vários sabores, quente, frio, doce. Vida de grupo da muita ansiedade
dá muita frustração, dá muito medo, dá desânimo, dá muito trabalho e
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muito prazer porque eu não construo nada sozinho; tropeço a cada
instante com os limites do outro e os meus próprios, na construção da
vicia, do conhecimento, da nossa história.

Todos estes aspectos foram observados no grupo sócio-educativo "Aprendendo
e Educando" e foram vividos durante o período de convívio em grupo entre os
adolescentes participantes e coordenação.
Através dos indicadores utilizados para a avaliação, tais como freqüência,
participação ativa, caracterização das drogas mais acessíveis e organização em
ações coletivas, os adolescentes demonstraram que o trabalho do grupo foi positivo,
pois cumpriu com os objetivos propostos no projeto de estágio. Os adolescentes
sempre estavam presentes e dispostos à interagir, tanto com a coordenadora quanto
entre eles. O processo de trabalho do grupo culminou com a criação do rap pelos
próprios adolescentes.
Portanto, com relação à experiência do grupo-educativo "Aprendendo e
Educando", coordenadora e adolescentes percorreram um caminho dialético. Quem
estava para ensinar, aprendeu com quem estava para aprender, e vice —versa.
É o que Freire (1996, p. 35), conclui:

[...] ensinar é algo mais que um verbo transitivo-relativo. Ensinar
inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo
socialmente que, historicamente homens e mulheres
descobriram que era possível ensinar (...).Aprender precedeu
ensinar ou, em outras palavras, ensinar se diluía na experiência
realmente fundante de aprender.

73

Considerações Finais
As considerações expostas a seguir foram elaboradas com o objetivo de
apresentar elementos que possam contribuir no esclarecimento das idéias apontadas
na parte introdutória desse trabalho, os objetivos propostos e os resultados
alcançados.
Por acreditar na educação como forma de promoção da saúde e seguindo os
princípios propostos pelo Sistema Único de Saúde e assegurados pela Política
Nacional de Promoção da Saúde, o Estatuto da criança e do adolescente e peia Área
de Saúde do Adolescente e do jovem, este trabalho vem no intuito de fortalecer a
questão da promoção da saúde na adolescência.
Entende-se que através da Promoção da Saúde, os sujeitos terão condições
de gerar transformação em suas vidas. A saúde não será vista somente como a
"ausência de patologias", mas será compreendida como o sujeito tendo seus direitos
assegurados tanto a habitação, quanto ao trabalho, ao saneamento, entre outras.
Promover é prevenir, no sentido de abordar, discutir e intervir nas causas que
interferem no pleno desenvolvimento bio-psicosociai do adolescente e não somente
"remediar" as conseqüências.
Quanto ao Serviço Social, muitos desafios são colocados atualmente, visto
que as profundas transformações ocorridas na área da saúde, exigem teoricamente,
novas formas de atuação, alterando o fazer profissional e exigindo respostas
profissionais mais efetivas.
lamamoto (1994) reforça este pensamento quando expõe que o desafio do
Serviço Social é re-descobrir alternativas e possibilidades para o trabalho
profissional.
Nesta vertente, o fazer profissional dos Assistentes Sociais do Centro de
Referência em Saúde do Adolescente, busca estabelecer a ligação entre a demanda
que se apresenta e as políticas públicas, para que haja uma efetivação dos direitos.
Procuram Promover a Saúde através de ações sócio-educativas como forma de
gerar autonomia superando a visão minimizadora do Estado na ampliação dos
direitos, constituindo-se desta forma um meio de realização do compromisso
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profissional com os usuários tendo em vista a equidade, a igualdade, a justiça social
e a cidadania.
Diante da experiência vivida no estágio, o grupo sócio-educativo "Aprendendo
e Educando" foi um espaço de reflexões, em que as informações repassadas foram
importantes às transformações e, elementos necessários para as decisões que irão
adotar em suas vidas. O processo no grupo buscou conscientizar e responsabilizar
os adolescentes por suas atividades em relação ao tema proposto, vindo de encontro
ao projeto etico-político do Serviço Social.
Podemos afirmar que o Serviço Social no Centro de Referência em Saúde do
Adolescente, através das profissionais que lá interagem, está presente corno
categoria atuante e integrando a equipe interdisciplinar com a finalidade de exercitar
o pensamento, sistematizá-lo para dizê-lo ao outro. Uma categoria, para mexer no
saber que parecia tão certo, para colocar-se dentro das diferenças e acompanhar
como vai se reagir a elas. Profissão que vai desestabilizar, criar ansiedade (pois sem
ela não há movimento que nos leve à mudança). Mas profissão que dará guarida,
apoio, subsidio e direção no novo a construir.
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ANEXO B

FLUXOGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM
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Fonte: Projeto do Centro de Referência
em Saúde do Adolescente (2001)
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ANEXO C

METODOLOGIA -S.O.A.P"

Dados Subjetivos

jo • São as informações e observações do usuário
(família, amigos ou responsáveis);
• O que ele sente (queixas);
• Suas reações elou acredita ser.

• Observação clínica ( sinais e sintomas);
• Dados do exame físico;
• Dados mensuráveis (T, P,PA,Peso,Altura);
• Resultado dos exames ou tratamento;
• O que o técnico realmente constata.

Dados Objetivos

A
Análise dos Dados

( • Explica os significados dos dados subjetivos:
• Registra sua opinião sobre como definir o
problema num maior grau de precisão;
ob • Avaliar ao mesmo tempo a evolução da
conduta adotada;
• Identifica novos problemas;
• Explica as razões para manter, mudar ou
abndonar ou abandonar a conduta.

(
Plano

• Mostra qual o tratamento;
j • Ensino (educação do usuário);
• Ou que orientações/observações são
projetadas para o futuro muito próximo.

Regras Gerais na Anotação
•

Obedecer à ordem de apresentação de cada letra da sigla SOAP;

•

Observar a redação, ortografia, usar 3 a pessoa gramatical,

•

Fazer anotações precisas e sistemáticas;

•

Usar termos técnicos;

•

Procurar escrever com a mesma cor de caneta;

•

Considerar o sigilo profissional;

•

Colocar a data;

•

Após a última anotação, carimbar e rubricar.

ANEXO D

Dinâmica 1: Brincadeira dos nomes.

Objetivo: Possibilitar o conhecimento mútuo das pessoas; relaxar tensões corporais:
criar um clima de confiança e afeto.
Os participantes devem sentar-se em círculos. O primeiro faia seu nome, o
segundo repete o nome do primeiro e diz o seu. O próximo dirá o nome dos dois que
lhe antecederam, depois o seu e assim por diante. O ideai é que sejam feitas várias
rodadas para que o grupo grave os respectivos nomes, no intuito de todos se
identificarem mutuamente.
Após este exercício, indica-se que todos se expressem e digam quais as expectativas
com relação ao grupo e ao tema que será trabalhado no decorrer do processo.
Este é um primeiro momento para se conhecer o grupo e captar as possíveis
demandas e assuntos que serão suscitados pelos participantes.
Dinamica 2 : Adolescer
Objetivo: possibilitar aos jovens, urna reflexão sobre como percebem o processo da
adolescência.
iiiiateriai necessário: saia ampla, aparelho de som, papel sulfite, lápis de cor ou de
cera e hidrocor.
Duração: 45 minutos.
1. O coordenador solicitará ao grupo, que cada um faça um desenho.
representando como eles percebem a adolescência.
2. Após a realização dos desenhos, solicitar aos jovens para que escrevam
algo sobre: adolescência é...
3. Cada adolescente irá faiar a respeito do seu desenho, relatando como
caracterizou a adolescência.
Pontos para discussão:
a) Vantagens de ser adolescente.

b) Desvantagens de ser adolescente.
c) Como o adolescente é visto peia sociedade.
Resultados esperados:
Ter promovido uma reflexão de como o adolescente define esta fase da vida.

Dinâmica 3: Baiões Coloridos
Objetivo: auxiliar o adolescente a identificar as drogas e suas características.
Material utilizado: bexigas, pedaços de papel, canetas e gravuras.
Duração. 45 minutos.
Distribua uma bexiga e um pedaço pequeno de papel em branco para cada
integrante. Solicitar à alguns adolescentes que escrevam três características de uma
mesma droga e outro grupo escreva o nome das drogas. Em seguida, todos deverão
dobrar o papei e colocá-lo na bexiga.
=? Cada um deve encher sua bexiga e, quando todas estiverem cheias, os
participantes devem jogar as bexigas um ao outro, aleatoriamente, durante cinco
minutos. Após o monitor deve dar o sinal de parada e, neste momento, cada um
deve pegar uma bexiga ( a que estiver a sua frente) e estourar. Cada participante
deve ler o papei que estava na bexiga, procurar a pessoa que tem a
correspondência (ou a característica da droga ou o nome da mesma).
Dinâmica 4: Quebra- Cabeças
Objetivo: identificar tipos de drogas e seus malefícios à saúde do adolescente.
rviateriai necessário: quebra — cabeças para cada participante, urna folha de papel
sulfite ou cartolina para cada grupo, tesoura e cola.
Duração: 30 minutos.
Distribuir os

participantes em grupos;

Dar a cada participante um quebra- cabeças, que deverá ser montado
individualmente. As peças devem ser coladas a uma folha de sulfite ou cartolina.

para que o quebra- cabeças possa ser manuseado. Os indivíduos que
terminarem primeiro, podem auxiliar os colegas do mesmo grupo;
Após terminarem a fase individual, cada grupo deverá compor um painel coletivo,
utilizando todos

OS

quebra- cabeças, que retrate a posição do grupo frente ao

tema proposto. Nos painéis, pode-se utilizar desenhos ou palavras, mas apenas
em caráter complementar aos quebra- cabeças;
Terminados os painéis grupais, devem ser apresentados e explicados em
plenária

Dinâmica 5: Criação de um Rap
Objetivo: através da música, fixar o conteúdo sobre as drogas. Suas causas e
conseqüências.
Material necessário: saia ampla, aparelho de som, Cd com as bases de Rap, papei
pardo e canetas.
Duração: 60 minutos.
O coordenador solicitará aos participantes que criem, com base em uma base
musicai de rap, uma letra que aborde o conteúdo sobre o tema drogas, aprendido e
compreendido.

Dinâmica 5 : Caixa de Bombom.
Objetivo: instigar os adolescentes a pensarem sobre o uso de drogas, sobre as perdas
que terão no decorrer de suas vidas se optarem em aceitar esta condição — perdas
estas, referentes às coisas de que mais gostam.
Material necessário: uma caixa de bombom e material didático sobre drogas.
Duração: 45 minutos.
O início do encontro será de explanar assuntos referentes às drogas, como
maconha, crack e cocaína, quais os efeitos maléficos à saúde e a dependência que
geram tais substâncias.

Após alguns minutos de esclarecimentos, é sugerido que os adolescentes fiquem de
pé, em circulo e que cada participante pegue um bombom — de que mais gosta, de
dentro da caixa. Posteriormente pede-se que sejam trocados os bombons com os
colegas.
Pontos para discussão:
Perguntar para todos, o que sentiram por ter de abrir mão daquilo que gostavam,
no caso o bombom e encerrar fazendo uma análise acerca da dinâmica.
Dinâmica 7: Ci telefone sem fio
Objetivo: despertar no adolescente a consciência de ser um agente multiplicador de
informações sobre o uso de drogas na comunidade.
Material necessário: um exemplar de estória, recorte de jornal ou revista.
Duração: 40 minutos.
Solicitar ao grupo um número de voluntários, que deverão retirar-se da sala para
um local onde não possam ouvir o que for falado. Após os voluntários terem saído,
explicar ao grupo que será lida, para o primeiro, ao terceiro pelo segundo e assim por
diante.
Esclarecer que a estória deverá ser contada de memória e o ouvinte não poderá
fazer perguntas. O grupo que ficar na saia não deve interferir no relato de nenhuma
maneira, apenas observar o que vai acontecendo com a estória de relato para relato.
Em seguida, chamar um voluntário de cada vez, dando uma instrução do tipo:

u

Você vai ouvir uma estória. Preste atenção, pois ela vai ser contada uma só vez e você
não poderá fazer perguntas. Quando terminar de ouvi-ia, deverá contá-la ao próximo
voluntário.'
Encerramento
É o momento em que faz uma confraternização com o grupo e o coordenador do
grupo se despede dos participantes. Será promovido um coquetel com a contribuição
de todos do grupo, no sentido de que é importante também nestes momentos, que haja
solidariedade e espirito de coletividade. Todos se empenhando para realizar uma festa
que propicie ainda mais o engajamento do grupo.

