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RESUMO

As mudanças decorrentes da pandemia pela Covid-19 têm exigido esforços de

diversos atores da sociedade na elaboração de medidas de promoção, prevenção e

enfrentamento da doença. O isolamento social e as restrições de mobilidade

influenciam diretamente a vida diária das pessoas. Para adolescentes residentes de

regiões periféricas, ou que podem estar em situação de vulnerabilidade, os impactos

são acentuados pelas condições urbano-habitacionais, pelo fechamento das

escolas, alterações no funcionamento de serviços essenciais ou não, e pela

consequente redução de espaços de lazer/sociabilidade. Além disso, a maneira

como adolescentes respondem às medidas de enfrentamento à pandemia são

atravessadas pelos marcadores sociais de raça/cor, classe social e gênero. O

presente trabalho tem o objetivo de conhecer o dia a dia de adolescentes habitantes

da comunidade de Heliópolis, durante a pandemia pela Covid-19 para buscar formas

de (re)construção de suas identidades e modos de vida. Constitui-se como uma

pesquisa qualitativa, componente de outra pesquisa mais abrangente realizada no

ano de 2020 e intitulada Desigualdades e vulnerabilidades na epidemia de Covid-19:

monitoramento, análise e recomendações, que toma como referencial de trabalho a

Linha de Cuidado para a Saúde na Adolescência e Juventude para o Sistema Único

de Saúde no Estado de São Paulo (LCA&J), e contínua estudo desenvolvido no

contexto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Universidade

Federal de São Paulo. Foram empregadas entrevistas semi-estruturadas e

observação participante, com registro em diário de campo, como instrumentos de

produção de dados. O roteiro utilizado tem como referência a ficha Vida e Cuidado

com a Saúde formulada pelo Centro de Saúde Escola Butantã da Faculdade de

Medicina da Universidade de São Paulo e referenciada pelo documento da LCA&J,

que aborda os temas: Saúde, corpo, cotidiano e vida. Adolescentes entre 12 e 18

anos de Heliópolis foram indicados por integrantes de movimento social local, a

União de Núcleos Associações dos Moradores de Heliópolis e Região e estes

sugeriram outros participantes por meio do procedimento snowball. A entrevista foi

realizada por telefone, videochamada, ou presencialmente com consentimento dos



adolescentes e responsáveis e foram entrevistados 18 adolescentes. Os dados

foram analisados a partir dos referenciais teóricos da interseccionalidade e da

integralidade do cuidado em saúde. As mudanças oriundas das restrições impostas

pela pandemia trouxeram a adolescentes vivências fortemente ligadas a um

sentimento de perda, pois atividades e pessoas que faziam parte do cotidiano foram

interrompidas/afastadas; ao mesmo tempo, a pandemia também trouxe descobertas

de relevância para os adolescentes. Aconteceram adaptações por parte dos

adolescentes e apareceram também questões em que estes expressam a

necessidade de algum tipo de apoio. Apesar de o impacto de tudo o que foi vivido

com a pandemia ainda não poder ser dimensionado, estima-se que a escuta ativa

dos adolescentes que viveram o período pode tornar mais efetiva a construção de

políticas públicas voltadas para as realidades apresentadas.

Palavras-chave: Adolescentes; Pandemias por Covid-19; Infecções por

Coronavirus; Participação da Comunidade



ABSTRACT

The changes that are a result of the Covid-19 pandemic have required efforts from

different actors from society in the development of measures to promote, prevent and

cope with the illness. Social isolation and mobility restrictions directly influence

people's daily lives. For adolescents living in outermost regions, or who may be living

in a vulnerable situation, the impacts are accentuated by housing and local

conditions, by school closures, changes in the operation of essential services or

other ones, and the reduction in leisure/sociability areas. In addition, the way that

adolescents deal with countermeasures is acrossed by social markers of race/color,

social condition and gender. This study aims at making known the daily lives of

teenagers living in the community of Heliópolis, during the Covid-19 pandemic

seeking forms of building their identities and lifestyles. It is a qualitative research, a

component of another more extensive research conducted in 2020 named

Inequalities and vulnerabilities in the Covid-19 epidemic: monitoring, analysis and

recommendations, it take as a basis the Adolescent and Youth health product for the

Unified Health System in the State of São Paulo (LCA&J) as a work reference, and iit

is a continuation and extension of the study developed with a Institutional Program

for Scientific Initiation Scholarships at the Federal University of São Paulo.

Semi-structured interviews and participant observation, recorded in a field diary, were

used as instruments for data production. The instrument which was used is

supported by the questionnaire named Life and Health Care, it is formulated by the

Health Center School of Butanta FMUSP and referenced by the LCA&J document,

which addresses the key themes: Health, body, daily life and life. Adolescents

between 12 and 18 years old from Heliópolis were nominated by members of a social

movement, the Union of Nucleus Associations of Residents of Heliopolis and Region,

and these suitable teenagers suggested other participants through the snowball

procedure. The interviews were conducted by telephone, video call, and through

face-to-face meetings with the consent of the adolescents and their guardians. In all

18 interviews were conducted. Data were analyzed from the theoretical frame of

reference of intersectionality and from the integrality of health care. The changes

https://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/take+as+a+basis.html


arising from the restrictions imposed by the Covid19 pandemic brought to the

adolescent´s experiences the feeling of loss, because activities and people that were

part of everyday life were interrupted/taken away, concurrently, the pandemic also

brought significant findings for teenagers. There were adaptations by adolescents,

they also reported issues in which they express the need for some kind of support.

Despite the impact of everything that was experienced can not yet be quantified, it is

estimated that active listening to teens who lived through the pandemic period can

become the construction of public policies aimed at the realities mentioned more

effectively.

Keywords: Adolescents; Covid-19 Pandemic; Coronavirus Infections; Community

Participation

https://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/significant+findings.html
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1.INTRODUÇÃO

1.1 APRESENTAÇÃO

Este trabalho de conclusão de curso (TCC) continuou o desenvolvimento de projeto

de Iniciação Científica de mesmo título , que tomou como objeto o dia a dia de1

adolescentes habitantes da comunidade de Heliópolis. Enforcou também a saúde de

adolescentes. Tratou-se de um recorte de pesquisa mais abrangente, intitulada

Desigualdades e vulnerabilidades na epidemia de covid-19: monitoramento, análise

e recomendações , que teve por objetivo analisar os processos e os impactos da2

pandemia do COVID-19, das medidas e ações realizadas para a prevenção,

contenção e enfrentamento desta pandemia, bem como as formas de

operacionalização de redes de apoio, ajuda mútua e de solidariedade organizadas

pelos grupos sociais participantes da investigação, considerando as desigualdades e

vulnerabilidades. Esta pesquisa foi desenvolvida em diferentes territórios de vários

Campi da UNIFESP, utilizando metodologias quantitativa e qualitativa, integrando

pesquisadores da universidade, alunos e lideranças sociais. O campus São Paulo

tem Heliópolis como um dos territórios abordados, a partir da parceria com a União

de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região (UNAS), entidade

sem fins lucrativos que surgiu em 1978 e que atua como movimento social na

comunidade, desenvolvendo inclusive atuações voltadas a adolescentes. A Linha de

Cuidado para a Saúde na Adolescência e Juventude para o Sistema Único de Saúde

no Estado de São Paulo (LCA&J) foi tomada como referencial de trabalho, política3

3 A coordenação da LCA&J é composta pelas seguintes instituições: Programa Estadual de Saúde do
Adolescente - Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP); Coordenação da Atenção
Básica SES-SP; Centro de Referência e Treinamento em DST/Aids / Coordenação do Programa
Estadual de DST/Aids (SES-SP); Conselho dos Secretários Municipais do Estado de São Paulo
(COSEMS-SP);; Centro de Saúde Escola Samuel Barnsley Pessoa da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (CSE-FMUSP); Laboratório de Saúde Coletiva, Departamento de
Medicina Preventiva, Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo; e Centro

2 Projeto contemplado em Edital para Monitoramento, Análise e Recomendações diante da Pandemia
Covid19 na Região Metropolitana de São Paulo, da UNIFESP e da Fundação Tide-Setúbal. O projeto
tem a coordenação geral de Lumena Almeida Castro Furtado. As orientadoras deste projeto de
Iniciação Científica integram a equipe de pesquisa do projeto: Mariana Arantes Nasser é a
coordenadora do Campus São Paulo e Julliana Luiz Rodrigues atua como pesquisadora.

1 Projeto O dia a dia de adolescentes habitantes da comunidade de Heliópolis durante a pandemia
pala Covid19 , sob Orientação da Profa. Dra. Mariana Arantes Nasser e Co-orientação da Profa. Dra.
Julliana Luiz Rodrigues, desenvolvido entre agosto de 2020 e agosto de 2021, com aprovação em
Edital para bolsa Pibic.
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pública para adolescentes e jovens, que tem como marco livro interativo da LCA&J

(Nasser et al., 2021a) , que contém motivações para a atenção a este grupo e4

também orientações voltadas para a prática de profissionais e serviços de saúde,

incluindo a recomendação da utilização de instrumentos voltados para a

comunicação entre adolescentes e equipe, como a Ficha Vida e Cuidado com a

Saúde (ANEXO A) (Ayres et al., 2012, Nasser et al., 2015, Nasser et al., 2018) ,5

adotada como instrumento para a produção de dados nesta pesquisa.

A adolescência é uma construção social, isto é, sua definição não se relaciona

exclusivamente à idade, ou à maturação biológica, mas sobretudo a processos

socioculturais e políticos: a vivência e a percepção sobre mudanças do corpo e,

sobretudo, sobre as descobertas que marcam esta fase; a construção da identidade

e o estabelecimento de novas formas de relações sociais e afetivas, a participação e

a cidadania, com atuação na sociedade e nas instituições (Nasser, 2018; Ayres et

al., 2012; Ozella, 2003; Foracchi, 1972).

As definições de adolescência e juventude variam de acordo com as fontes de

referência. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990a) define

como adolescentes pessoas entre 12 e 18 anos incompletos. A Organização

Mundial da Saúde (OMS) considera como adolescentes aquelas pessoas entre 10 e

19 anos, e aborda a adolescência como uma fase do curso de vida (OMS, 2018).

A experiência de vida de adolescentes não ocorre de maneira homogênea, uma vez

que raça/cor, gênero, sexualidade, dentre outros atravessam tais vivências, marcam

possibilidades e desenham formas de agenciamento desses jovens. Por tudo isso,

tem se afirmado que adolescentes desafiam o setor saúde, particularmente tendo

em vista seu cuidado integral, que parta de uma compreensão ampliada de suas

5 A Ficha Vida e Cuidado com a Saúde foi elaborada pelo Programa de Atenção à Saúde na
Adolescência, do Centro de Saúde Escola Prof. Samuel B. Pessoa, da FMUSP, em 2005, com
revisões em 2009 e 2020, e será melhor apresentada no item metodologia.

4 O livro da LCA&J está disponível no site: http://www.saudeadolescentesejovens.net.br/

Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP). O projeto conta com o apoio PPSUS Decit/SCTIE,
CNPq, SES-SP, FAPESP: Processo 2016/15205-5 e 2019/03955-8 e OPAS SCON201602872.
Mariana Arantes Nasser é a pesquisadora responsável pela LCA&J. Julliana Luiz Rodrigues é
pesquisadora associada ao projeto.
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necessidades e contribua para a busca de seus projetos existenciais, com

contribuição também para o bem estar de suas comunidades (Ayres, et al., 2012).

Por isso, com vistas a estudar o dia a dia de adolescentes em Heliópolis durante a

pandemia, com ênfase para a abordagem da saúde, foram tomados como

referenciais teóricos a interseccionalidade e a integralidade.

Assim, a interseccionalidade (Crenshaw, 1991 e Henning, 2015) mostra-se uma

perspectiva teórico-metodológica apropriada para compreender, a partir dos

marcadores sociais da diferença, como a vida e a saúde dos adolescentes são

impactadas e vivenciadas considerando o contexto de pandemia. O início de

análises interseccionais começou a partir de teóricas feministas e dos estudos de

gênero, especialmente nos Estados Unidos e países da Europa. O termo

“interseccionalidade”, cunhado pela feminista Kimberlé Crenshaw (1991), traz em

seu cerne a preocupação em entrelaçar diferentes formas de diferenciação.

Entretanto, apesar da relevância tendo em vista critérios de saúde pública, sabe-se

também das dificuldades de que os serviços e setores destinem e integrem ações

voltadas a este grupo (Nasser, et al., 2021). Nesta pesquisa, a integralidade é

entendida a partir da teoria do trabalho e da noção de Cuidado, abordada em quatro

eixos inter relacionados: necessidades, finalidades, articulações e interações (Ayres

et al., 2012).

Durante uma emergência sanitária que atinge adolescentes de modo direto em

menor proporção, é possível que suas necessidades de vida e saúde, bem como

vivências de vulnerabilidades a adoecimentos no contexto da pandemia pelo

Covid-19 fiquem à margem para serviços de saúde e para o sistema, podendo trazer

implicações para suas experiências e também agravos ou problemas de saúde que

poderiam ser evitados, como abordado em no Seminário intitulado O Desafio e a

Relevância de Cuidar da Saúde de Adolescentes e Jovens Durante a Pandemia de

Covid-19, na reunião on-line do Programa Saúde do Adolescente da SES SP,
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(2021) .O estudo mostrou-se relevante para trazer reflexões sobre como buscar o6

cuidado integral de adolescentes, em um contexto marcado pela pandemia.

O dia a dia de adolescentes, de modo geral antes da pandemia, era marcado pela

ocupação de estudante, por relações e conflitos familiares, pelas atividades de lazer

e esporte, pelas primeiras experiências com trabalhos formais e informais, pelas

vivências de amizades e redes sociais, pelas descobertas relacionadas ao namoro e

à sexualidade, por preocupações e questionamentos sobre seus bairros, cidades e

com o mundo, por sonhos e projetos para a sua vida.

Heliópolis foi escolhida como cenário do estudo sobre o dia dia de adolescentes por

ser um dos territórios estudados na pesquisa Desigualdades e vulnerabilidades na

epidemia de Covid-19: monitoramento, análise e recomendações, a maior

comunidade de São Paulo, com uma expressiva população jovem, além de contar

com relevante movimento social organizado em torno da União de Núcleos,

Associações dos Moradores de Heliópolis e Região (UNAS), apresenta áreas com

vulnerabilidades distintas, inclusive para os cuidados frente ao Coronavírus, além de

potencialidades, como por exemplo, a intensa expressão cultural comunitária. A

comunidade de Heliópolis e a UNAS serão melhor apresentados no item

metodologia. Seguem caracterizações iniciais, referentes à comunidade Heliópolis e

à UNAS, o território de estudo e a associação de moradores local, importantes para

o delineamento do estudo:

A Nova Heliópolis (ou Comunidade de Heliópolis, como é chamada pelos habitantes)

está localizada no distrito administrativo (DA) de Sacomã, no município de São

Paulo, apresenta uma projeção de população de 263.621 pessoas para 2020, uma

taxa geométrica de crescimento anual da população 0,63% ao ano (de 2010 a 2020)

e uma densidade demográfica de 17.454 habitantes por km². Sua população menor

de 15 anos representa 18% da população do distrito, o que revela uma alta

6 As apresentadoras foram Albertina Duarte Takiuti, Denise Piccirillo B. da Veiga, Fernanda Lopes
Regina, Gabriela Souza Murizine, Luiza Maria E. Alcântara, Mariana Arantes Nasser e Neusa
Francisca de Jesus. A íntegra do encontro pode ser vista em: https://youtu.be/ybgWfy8eVYQ e um
texto desenvolvido a partir do seminário compõem o livro interativo da LCA&J (Nasser et al, 2021a). A
equipe da LCA&J participa mensalmente das reuniões do Programa Saúde do Adolescente da SES
SP, visando contribuir para a implementação da LCA&J.
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incidência da população jovem, e a razão dos sexos é de 91,09 homens para cada

100 mulheres (SEADE, 2020).

O índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM) da subprefeitura do

Ipiranga, que engloba o DA de Sacomã, é de 0,824 e a renda per capita de acordo

com Censo Demográfico de 2010 era de 913,19 (ESP = 853,75), valor inferior à da

renda per capita do estado. Ainda na análise destes dados, 22,32% apresenta renda

per capita de até ½ salário mínimo. Na população de 15 anos ou mais a taxa de

analfabetismo é de 2,6%. Não encontrou-se dados referente ao abastecimento de

água, mas 99,97% dos domicílios são cobertos por coleta de lixo e 94,81% por

esgotamento sanitário (SEADE, 2010)

O DA do sacomã apresentava em 2017 uma taxa de natalidade de 13,75 nascidos

vivos (NV) por 1.000 habitantes (ESP=13,77) e uma taxa de fecundidade de 48,65

NV por mil mulheres entre 15 e 49 anos de idade (ESP=50,23). A taxa bruta de

mortalidade,neste mesmo período, foi de 6,05 óbitos por mil habitantes, valor

aproximado ao do estado de São Paulo (SEADE,2018). Os óbitos estão mais

presentes na população acima de 75 anos, contudo, dentre as principais causas de

óbitos levantadas em 2018, 7,71% delas estão relacionadas a causas externas. O

que mostra que a transição epidemiológica na qual o país se encontra abrange

também o DA do Sacomã, mas que a violência ainda aparece em dados da região.

(TABNET,2020).

A UNAS surgiu em 1978 como associação de moradores da comunidade de

Heliópolis que lutavam pelo direito à moradia e à posse de terra. Atua fortalecendo a

autonomia da pessoa para a efetivação da cidadania, visando quebrar os muros

invisíveis que separam a periferia dos outros bairros do município. (UNAS, 2020)

Através de parcerias com o poder público, iniciativa privada e organizações sociais

têm lutado para implementar projetos, programas e serviços voltados para o seu

variado público. Promove, então: educação, cultura, assistência social, esporte,

ações para a juventude, empreendedorismo, direitos humanos e movimentos de
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base. E através de um trabalho com legitimidade no território, consegue atender de

fato  as  necessidades  da  população de Heliópolis e Região.

A população mais jovem é diretamente atendida através de projetos voltados a

trabalhar questões como o alcoolismo, a violência, a prevenção de infecções

sexualmente transmissívies (IST), a alfabetização, o acesso à cultura e ao esporte.

A UNAS promove saúde, bem estar e insere os adolescentes em questões

relevantes para a sociedade atual e para a superação dos estigmas ao qual muitas

vezes estão expostos.

Somadas aos programas e recursos ofertados pela UNAS, a Comunidade Heliópolis

é hoje uma das comunidades de maior efervescência cultural do país, ela se tornou

referência para outras periferias e promove variados e ousados projetos artísticos. A

comunidade conta hoje com uma emissora de rádio, uma biblioteca comunitária com

mais de 12 mil livros (ambas iniciativas da Unas), uma orquestra sinfônica (do

Instituto Baccarelli), uma companhia de teatro, um projeto com 41 painéis grafitados

(desenvolvido pela Associação de Intercâmbio Sociocultural e Empresarial

Brasil-Colômbia em parceria com a produtora carioca Burburinho Cultural) e uma

Editora Gráfica para dar voz a escritores periféricos (Editora Gráfica Heliópolis)

(Nunomura, 2019).

Apesar da aparente diversidade de projetos sociais, o observatório da UNAS relata a

necessidade da criação de centros de convivência dentro da comunidade que sejam

voltados para os moradores, pois o território da Comunidade Heliópolis apresenta

regiões heterogêneas; e as de maior vulnerabilidade, muitas vezes, não são

alcançadas pelos projetos sociais e culturais. Outra questão apontada, de extrema

relevância, é referente ao levantamento de dados e à circulação de informação

dentro da comunidade. As informações específicas da comunidade, quando

encontradas em sistemas de informação em saúde, estariam defasadas. E, agora,

durante a pandemia pelo coronavírus, os dados referentes ao número de infectados

e mortos estão chegando para a população através de fontes informais. Esta

dificuldade de acesso à informação tem inclusive feito com que os moradores de

Heliópolis não tenham um retrato real da forma de propagação do vírus dentro da
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comunidade, e com isso, festas e aglomerações voltadas para o lazer continuam a

acontecer.

1.2 JUSTIFICATIVA

Muito tem se falado da pandemia pela Covid-19 como um acontecimento que traz

uma ruptura histórica (Mota, Schraiber, 2014), dada a magnitude da propagação da

doença e as medidas para seu controle, e que mesmo após seu término, estará

instaurado um novo contexto, um novo normal. Também vem sendo discutidas lições

da história, ou como a pandemia revelou desigualdades, requerendo a consideração

desses aspectos para o presente e para o futuro (Marques, 2021, Nasser et al.,

2021b; Schwarcz e Starling, 2020). Surge assim uma nova realidade dentro da

comunidade e esta precisa ser reconhecida e trabalhada. Os adolescentes de

Heliópolis não podem ser esquecidos por políticas públicas e alternativas para a

promoção da saúde dentro desta nova realidade, alternativas precisam ser

estudadas e desenvolvidas, e ao procurar isso dentro da própria comunidade

constrói-se um olhar mais realista e efetivo frente às dificuldades e aos impactos que

a periferia tem enfrentado.

Assim, a importância deste estudo se dá pela necessidade de compreender para e

inserir os adolescentes de Heliópolis na construção de políticas públicas voltadas

para o território e público específico.

Este TCC se relaciona com o projeto geral, Desigualdades e vulnerabilidades na

epidemia de covid-19: monitoramento, análise e recomendações que tem como um

dos eixos a abordagem de:

Relações entre as restrições às condições de mobilidade das
pessoas, o isolamento domiciliar, as condições urbanas-habitacionais dos
moradores, a violência doméstica baseada no gênero e sexual, o sofrimento
mental, o fechamento de escolas e a descontinuidade na oferta pública e
privada de serviços essenciais (FURTADO et al., 2020 p.16).

com destaque para alguns aspectos que dizem respeito aos adolescentes, como os

relacionados:

- Aos efeitos do fechamento das escolas sobre a convivência, as
condições de vida, a segurança alimentar e nutricional, o lazer e a saúde
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física, mental e emocional de crianças e adolescentes submetidos às
restrições nas condições de mobilidade e ao isolamento domiciliar;
(FURTADO et al., 2020 p.21).

- Aos efeitos do fechamento das escolas sobre a possibilidade das
crianças e jovens de prosseguirem os estudos através de tecnologias de
educação à distância (EAD), mediante tanto do acesso à equipamentos
quanto da Internet. (FURTADO et al., 2020 p.21).

- Aos efeitos do fechamento das escolas sobre o aumento ou não
de episódios de violência doméstica envolvendo crianças e jovens.
(FURTADO et al., 2020 p.21).

A pesquisa geral também buscou conhecer aspectos relacionados:

- À realização de ações comunitárias e organização e
implementação de redes de apoio, ajuda mútua e solidariedade para
eliminar ou mitigar os efeitos negativos das restrições às condições de
mobilidade, do isolamento domiciliar, do fechamento das escolas, do
desabastecimento de alimentos e da interrupção ou intermitência na
provisão de serviços públicos e privados essenciais. (FURTADO et al., 2020
p.21).

Ao estudar 16 territórios metropolitanos, a pesquisa estimou que a construção de

conhecimentos sobre os modos de enfrentamento da pandemia, que podem

interessar a outras populações periféricas e demais interessados (Nasser et al

2021b).

Assim, para este TCC importou conhecer como adolescentes em Heliópolis estão

vivendo seu dia a dia, particularmente quais são as formas de que lançam mão em

busca da (re)construção de suas identidades e modos de vida, considerando que a

sistematização deste conhecimento pode contribuir para adolescentes de Heliópolis,

São Paulo, mas também para outras comunidades e cidades,

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo geral

Conhecer o dia a dia de adolescentes habitantes da comunidade de Heliópolis, São

Paulo, durante a pandemia pela Covid-19, com vistas a buscar formas de

(re)construção de sua identidade e modos de vida.
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1.3.2 Objetivos específicos

- Conhecer o panorama do dia a dia de adolescentes de Heliópolis durante a

pandemia pelo Covid-19

- Identificar necessidades de vida e saúde de adolescentes de Heliópolis

durante a pandemia pelo Covid-19

- Identificar formas de (re)construção da identidade e dos modos de vida de

adolescentes de Heliópolis durante a pandemia pelo Covid-19

1.4 METODOLOGIA

Tendo em vista a natureza do problema que abordamos nesta pesquisa, adotou-se

como perspectiva a da metodologia qualitativa. De acordo com Minayo (2012), os

verbos que dialogam com a perspectiva qualitativa são compreender e investigar.

Estas ações exigem a capacidade de se colocar no lugar do outro, considerando-o

em conta sua singularidade. Requerem também, compreender que cada trajetória de

vida é escrita no âmbito da história coletiva, contextualizada pela cultura em que o

sujeito está inserido. Assim, ao buscar compreender o pesquisador entra em contato

com as contradições produzidas na interlocução com ele, com as relações de poder,

com as desigualdades sociais e os interesses que subjazem a produção dos

discursos (Minayo, 2012).

Para produção dos dados, entrevista semi-estruturada e a observação participante

com registro em diário de campo foram utilizados. O que torna a entrevista

instrumento privilegiado de coleta de informações é a possibilidade de a fala

reverberar condições estruturais, sistema de valores, normas e símbolos e ao

mesmo tempo, ser capaz de transmitir, através de um porta-voz, as representações

de determinados grupos, em certas condições históricas, socioeconômicas e

culturais (Minayo, 2004). O diário de campo também é uma ferramenta adequada

aos objetivos propostos para registro de percepções, sentimentos e

questionamentos da estudante-pesquisadora advindos da entrevista e de outras

situações referentes ao objeto de estudo desta pesquisa, o dia a dia de

adolescentes.
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Foram realizadas reuniões de orientação no decorrer do estudo e uma revisão

bibliográfica para embasar e estruturar o delineamento do trabalho. A partir dos

encontros iniciais, deu-se sequência a realização de entrevistas com os

adolescentes. Os critérios de inclusão para participarem deste estudo foram ser

adolescente, conforme definição do ECA, isto é, entre 12 e 18 anos, e residente da

comunidade de Heliópolis. As dificuldades encontradas nesta etapa levantaram a

necessidade de buscar alternativas com instituições e moradores do território.

A partir do contato com integrantes do movimento social UNAS e com

pesquisadores que compõem a pesquisa Desigualdades e vulnerabilidades na

epidemia de covid-19: monitoramento, análise e recomendações atuando no

território estudado, buscou-se por participantes que atendessem aos dois critérios de

inclusão na pesquisa - de ser adolescentes conforme definição do ECA e residentes

da comunidade de Heliópolis -, procurando compor diversidade entre eles quanto

aos marcadores sociais de cor/raça, gênero e sexualidade. A pesquisadora entrou

em contato com eles e conduziu uma entrevista, em dia e horário possível para

ambos. A entrevista foi realizada por meio de ferramentas virtuais ou de forma

presencial, a partir de um roteiro previamente elaborado que tomou por base a Ficha

Vida e Cuidado com a Saúde, formulada pelo Centro de Saúde Escola Butantã

FMUSP (Ayres et al., 2012; Nasser et al., 2015; Nasser et al., 2018) e sugerida como

orientação voltada a favorecer a comunicação com adolescentes para o cuidado

integral pelo livro interativo da Linha de Cuidado para a Saúde na Adolescência e

Juventude para o Sistema Único de Saúde no Estado de São Paulo (Nasser et al.,

2021). A ficha orientou a conversa com os participantes do estudo, como um roteiro.

A “ficha verde” (FV), como é conhecida no Programa de Atenção à Saúde do

Adolescente (PASA) do Centro de Saúde Escola do Butantã (ANEXO A), constitui-se

como um instrumento que abre espaço para que adolescentes tenham um lugar de

fala sobre saúde, cotidiano, preocupações e projetos e busca auxiliar a orientar

possíveis ações dirigidas a adolescentes. Esta ficha já é utilizada desde para a

assistência voltada a um cuidado integral à sua saúde, sendo que sua construção

resultou de um Trabalho de Conclusão de Residência (TCR) de Saletti Filho,
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orientado por Ayres passou por revisão em 2009, em pesquisa avaliativa a partir de

estudo das narrativas, desenvolvida com vistas ao aprimoramento da efetividade

comunicacional para favorecer a identificação de necessidades de saúde e contribuir

para o enfrentamento de vulnerabilidades, em outro TCR, de Nasser, sob orientação

de Ayres. Desde 2012, a ficha foi compartilhada em publicações, buscando contribuir

para o seu emprego em outros serviços de saúde e em outros contextos (Ayres et

al., 2012; Nasser et al., 2015; Nasser et al., 2018). Em 2020, foi adaptada pela

equipe do PASA e pesquisadoras do projeto LCA&J para o contexto de pandemia7

pela Covid-19, incluindo a abordagem sobre as experiências de vida e saúde neste

período e também possibilitando a aplicação presencial, ou por instrumentos de

telecomunicação.

Após a localização dos primeiros adolescentes que aceitaram ser entrevistados,

outros puderam ser indicados por eles, compondo uma rede; utilizou-se assim o

procedimento de snowball, ou bola de neve. Essa técnica metodológica utiliza

cadeias de referências e é especialmente interessante em pesquisas em que não há

definição a priori do número de participantes e quando envolve sujeitos difíceis de

serem acessados por outros meios (Vinuto, 2014). Nesse sentido, avaliou-se que era

pertinente solicitar a indicação de novos/novas participantes a partir de alguns

contatos chave.

O número de participantes não foi delimitado a priori, uma vez que a produção de

dados deveria se encerrar quando o material construído fosse suficiente para

elucidar as questões que a pesquisa propõe. O roteiro, baseado na FV, utilizou-se de

temas-chave elaborados para atender aos objetivos da pesquisa e foi então usado

para nortear as entrevistas, garantindo que todas as questões fossem abordadas,

porém não de modo rígido, privilegiando-se a fluidez da conversa.

O projeto geral Desigualdades e vulnerabilidades na epidemia de Covid-19:

monitoramento, análise e recomendações, a que este trabalho de conclusão de

7 A adaptação foi feita por meio de estudo, reuniões para revisão do conteúdo e piloto da nova ficha. Foi
desenvolvida por Mariana Arantes Nasser, Lígia Moura, Reneide Rodrigues, Paulette…, Gleidiane Hediviges
Santos, Lucilene Barros e Goreti Salgueiro. Desde então, o instrumento está em utilização neste formato, tanto
tendo sido utilizado por telefone, no começo da pandemia, como depois de modo presencial, novamente com o
autopreenchimento dos adolescnetes.
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curso se vincula, conta com carta de anuência para a participação da UNAS e foi

aprovado pelo CEP da UNIFESP (número de processo: 31165120.7.0000.5505),

incluindo a abordagem de adolescentes por meio de entrevistas e conversas,

mediante TCLE para adolescentes e responsáveis (anexo B).

Narrativas foram então construídas a partir das falas dos participantes, e buscou-se

descrever o dia a dia dos adolescentes durante a pandemia na Comunidade de

Heliópolis, identificar as estratégias de enfrentamento frente à pandemia e os

impactos provenientes do isolamento social e do fechamento das escolas, assim

como as necessidades de saúde e de vida .

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 RESULTADOS

A Comunidade de Heliópolis, localizada no distrito administrativo (DA) de Sacomã,

no município de São Paulo, apresenta em sua composição elementos de

potencialidade e vulnerabilidade. Estes itens que compõem o território foram

percebidos e apresentados por adolescentes entrevistados, e também apareceram

nas percepções da pesquisadora, a partir de visitas ao território, conforme registro

em diário de campo.

O território, nele existem de fato muitas heterogeneidades, várias
disparidades dentro de Heliópolis, enquanto por um lado foram construídos muitos
prédios e conjuntos habitacionais que abrigam diversas famílias e trazem ao local
uma paisagem com estruturas altas e organizadas, misturam-se também ruas
estreitas e barracos irregulares com pouquíssimo isolamento em relação à rua.
Percebo também que foram construídas casas que não parecem ter um
planejamento prévio, mas que têm em suas estruturas diversos “puxadinhos” e
cômodos que parecem funcionar como uma espécie de prédios que também abrigam
várias famílias.(Diário de campo, setembro de 2021)

Os encontros da pesquisadora com o território ocorreram em variados momentos.

No ano de 2020 a pesquisadora e professoras envolvidas na orientação de

co-orientação no trabalho de conclusão de curso atuaram em conjunto com com o

Comitê de Acompanhamento da Pesquisa Desigualdades e vulnerabilidades na
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epidemia de covid-19: monitoramento, análise e recomendações. Assim, através

desta integração surgiram dois encontros de extrema relevância para o andamento

da pesquisa, Inicialmente, quando na elaboração do projeto de iniciação científica,

foi feito contato com uma integrante da UNAS e pesquisadora social também

participante do comitê de acompanhamento através de uma videochamada

devidamente registrada no Diário de campo.

No primeiro encontro da pesquisadora com uma das integrantes do observatório de

pesquisa da UNAS foram trazidas questões que revelavam a visão e percepção de

quem é morador, mas também de quem atua no território ativamente.

Em conversa com integrante do observatório da UNAS, ela relatou
que existe uma necessidade de criação de centros de convivência dentro da
comunidade que sejam voltados para os moradores, pois o território da
Comunidade Heliópolis apresenta regiões heterogêneas; e as de maior
vulnerabilidade, muitas vezes, não são alcançadas pelos projetos sociais e
culturais existentes no território. Outra questão apontada, de extrema
relevância, é referente ao levantamento de dados e à circulação de
informação dentro da comunidade. As informações específicas da
comunidade, quando encontradas em sistemas de informação em saúde,
estariam defasadas. E, agora, durante a pandemia pelo coronavírus, os
dados referentes ao número de infectados e mortos estão chegando para a
população através de fontes informais. Esta dificuldade de acesso à
informação tem inclusive feito com que os moradores de Heliópolis não
tenham um retrato real da forma de propagação do vírus dentro da
comunidade, e com isso, festas e aglomerações voltadas para o lazer
continuam a acontecer. (Diário de campo, maio de 2020)

A primeira visita ao território se deu no momento da devolutiva dos dados obtidos

ainda como parte do comitê de acompanhamento, neste encontro os materiais

produzidos e o relatório de pesquisa foram apresentados para os integrantes da

UNAS, a iniciação científica foi também colocada como proposta de continuidade do

estudo dentro do território de Heliópolis, e se propôs a abarcar de forma mais ampla

os adolescentes residentes da região, conforme proposta inicial do estudo (FIGURA

1).
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FIGURA 1 - Pesquisadora e Reginaldo José, integrante da direção da UNAS e Coordenador do

Observatório de Olho na Quebrada em reunião de devolutiva do material de pesquisa.

Fotografia de Mariana Arantes Nasser. Fonte:E-book Pesquisa desigualdades e vulnerabilidades da

epidemia da Covid19: monitoramento, análise e recomendações (Furatado et al, 2021)

O segundo encontro presencial ao território, se deu na Avenida Dr Almirante

Delamare, o terceiro na Casa do Adolescente de Heliópolis e na Unidade Básica de

Saúde (UBS) Heliópolis, o quarto no CEU Heliópolis – Professora Arlete Persoli e os

três últimos no Centro para Criança e Alescente (CCA) Mina da UNAS e no CEU

Heliópolis.

Ao primeiro olhar, a pandemia parece não ter chegado aqui, talvez
pelos desencontros de autoridades sobre informações a serem passadas,
pelo desgaste da população e a dificuldade que tem sido percebida para
que mantenham os cuidados ou pela dificuldade em se criar uma condição
adequada para se realizar os cuidados sanitários, penso em muitas destas
questões e no que eu, como pesquisadora ou eu como futura enfermeira
posso fazer para contribuir. Ao mesmo tempo, que observo pessoas que
parecem estar extremamente confortáveis, como se a rua fosse uma
extensão de suas casas, neste local também circulam muitas pessoas, que,
no mesmo ritmo frenético da região mais central de São Paulo, estão
vivenciando a correria do dia a dia. Quando abordadas, não percebi que a
população estivesse aberta para o assunto, não parecia ser para eles uma
prioridade ou algo que desejassem falar sobre. (Diário de campo, agosto de
2021)

Foi possível então, com as visitas realizadas, identificar instituições e serviços que

procuram trazer um olhar integral aos adolescentes em sua organização e estrutura

do território. Heliópolis tem dentro de seu espaço a UBS Heliópolis, que conta com a



23

Estratégia de Saúde da Família (ESF) e que mesmo com o desmantelamento do do

NASF, ainda tem equipes ao seu dispor, conta com o Ambulatório Médico de

Especialidades (AME) Barradas e a Casa do Adolescente de Heliópolis, além de

serviços clínicos e odontológicos, serviços de educação física, serviço social,

psicologia, nutrição, farmácia e enfermagem. A estrutura do entorno também

considera espaços de lazer como quadras e grupos focados em temas específicos.

Um outro instrumento encontrado foi o de Centro Educacional Unificado (CEU), onde

são oferecidos serviços diversos e onde se encontram unidades escolares voltadas

para diferentes públicos, como: Centros de Educação Infantil, Escola Municipal de

Ensino Infantil (EMEI) Antônio Francisco Lisboa, Escola Municipal de Ensino

Fundamental (EMEF) Campos Salles e Escola Técnica Estadual (ETEC) Heliópolis;

Como atividades recreativas aparecem nessa estrutura o Espaço Multiuso (que pode

ser utilizado para teatro ou cinema), o Ginásio Poliesportivo (com infraestrutura em

padrões oficiais de competição, que proporciona a realização de competições de

Futsal, Vôlei, Handebol e Basquete), Biblioteca com grande acervo de livros, acesso

a internet e atividades aos finais de semana gratuitas e a Torre da Cidadania com

aulas de dança, artes plásticas, culinária, artes marciais e cursos de capacitação

profissional, em variadas áreas, inclusive com um laboratório de fabricação digital

com impressoras 3D. Outro equipamento social e de política pública muito forte no

território é a entidade UNAS, que engloba projetos voltados para a educação,

assistência social, cultura, esporte, direitos humanos, empreendedorismo, juventude

e movimentos de base, como o de Mulheres de Heliópolis e Região, o Lésbicas,

gays, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros, queer, intersexuais, assexuais

e mais (LGBTQIA+) o Grito da Diversidade, o Fala Jovem, o Movimento Negro de

Heliópolis e Região, o Movimento Fé e Politica e o Movimento Sol da Paz que visa

contruir uma cultura de paz na região.

Ao todo, 39 participantes foram indicados para a pesquisa; 18 foram entrevistados

(10 meninos e 8 meninas), os demais não entraram no critério de inclusão, não

aceitaram participar, ou ainda, optaram por interromper a entrevista antes de seu

fim. Uma caracterização dos participantes é apresentada no quadro 1. Entre os que

participaram, 5 se autodenominam como brancos, 3 como pretos, 8 como pardos e 2
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questionaram sua autopercepção de cor, trazendo reflexões e dúvidas sobre o

assunto no momento da entrevista. Com relação à renda, não havia no questionário

uma pergunta específica que considerasse a renda familiar, contudo com o

desenrolar das entrevistas, identificou-se que aproximadamente um terço dos

adolescentes entrevistados revelaram já contribuírem ou terem contribuído

financeiramente de alguma forma para complementar a renda familiar. Quanto ao

acesso à educação, a maioria dos adolescentes relataram usarem o serviço público.

Em relação aos serviços de saúde, hospitais, UBS da região e a Casa do

Adolescente foram os serviços mais mencionados. Referiram o acesso às atividades

de lazer por meio de equipamentos sociais como à UNAS, praças da região e o

complexo do CEU Heliópolis - Professora Arlete Persoli, além de escolas de esporte

da região. Quanto ao gênero e à sexualidade todos os adolescentes relataram ser

cisgênero e ter desejos/relações heterossexuais.
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QUADRO 1: Caracterização dos entrevistados

Nome * Idade Raça/Cor

Ana Luísa 16 Branca

Júlio 15 Pardo

Katylen 17 Preta/Parda

Bernardo 14 Pardo

Diogo 14 Branco

Sarah 16 Parda

Heloísa 17 Preta

Kenzo 16 Pardo

Vinícius 12 Branco

Vanessa 16 Branca

Talita 14 Parda

Jean 13 Pardo

Dênis 14 Pardo

Karina 12 Parda meio branca

Rodrigo 14 Preto

Celina 14 Parda

Eduardo 13 Preto

Kelvin 12 Branco

* Os nomes apresentados no quadro são fictícios, isto foi feito para que se preservasse a identidade
de cada adolescente participante.

O território de Heliópolis é amplo e apresenta disparidades relacionadas às regiões

presentes dentro da mesma delimitação do espaço da comunidade, assim visando a

sua auto organização para lidar com a pandemia, a UNAS propôs divisões em

núcleos abarcando as diferentes vulnerabilidades (Nasser et al., 2021 b).

Os participantes são habitantes de diversos núcleos de Heliópolis, mas devido às

indicações a partir da sede da UNAS, muitos informaram conviver e morar no núcleo

da Mina. Outros locais citados foram o núcleo Mina, Heliópolis, Lagoa, Redondinhos/

João Lenho, Paquistão e COHAB.
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FIGURA 2: Divisão de núcleos no território de Heliópolis segundo a UNAS

Fonte: Repertório fornecido pela UNAS

A seguir serão apresentados os resultados a partir dos temas abordados na Ficha

Vida e Cuidado com a Saúde, como se constituem como categorias de pré-análise.

2.1.1.Saúde

Com a pergunta “Como está a sua saúde?” A Ficha Vida e Cuidado com a Saúde

(ANEXO A) abre espaço para que o adolescente coloque sua percepção do tema e

apresente suas necessidades de saúde.

No início da entrevista, o adolescente foi convidado a refletir sobre como está a sua

saúde e a classificá-la. Assim, sua representação sobre a condição de saúde

permeou reflexões a respeito da dicotomia saúde-doença, trazendo por vezes, uma
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percepção vinculada a esses dois elementos, como se a existência de um ou

presença do outro fosse o que limitasse sua resposta.

Eu acho que todo mundo tem que classificar como mais ou menos;
que nós não sabe se nós vai pegar alguma coisa ou qualquer coisa assim
do tipo. (Dênis)

Tá boa, acho que o máximo que pode acontecer assim, é quando
ataca minha rinite, que eu fico espirrando muito ai sei lá, as vezes dá medo
de não ser (Júlio)

Porque tem muitas pessoas pior que eu, então eu acho que eu tô
bem, porque eu não tenho um problema de saúde sério. (Eduardo)

A minha saúde está razoável. Porque nesses dias passados eu
acabei tendo problemas no meu organismo [...] Dor de cabeça, febre e só.
Sim, eu fiz [tratamento], sim eu melhorei [dos sintomas]. (Jean)

O cuidar da saúde foi ainda colocado pelo Vinícius como algo ainda vinculado à

outra pessoa, à mãe, assim o adolescente em questão relatou não ter refletido sobre

o que seria o conceito, ou o que poderia fazer para cuidar de si. Rodrigo também

relatou não ter pensado sobre o que poderia fazer para cuidar de si.

Minha mãe, ela que cuida de mim. (Vinícius)

Cuidar de mim? Acho que nada. (Rodrigo)

Contudo, o início da construção do conceito de saúde, conforme preconizado pela

OMS aparece como já presente na reflexão de alguns dos entrevistados, uma vez

que revelaram uma percepção de saúde permeada por alguns dos aspectos

importantes para a manutenção do bem estar, como a prática de exercício físico e

de uma alimentação adequada.
Boa, porque eu tô me alimentando bem, eu tô fazendo exercício

então minha saúde tá boa. (Kenzo)

O que eu faço? Eu tento me alimentar bem, dormir bem pra eu
acordar cedo e estudar e só eu acho. A e atividade física também eu faço.
(Jean)

Acho que mais ou menos, já esteve melhor. Na quarentena acho
que pelo momento que estávamos passando, estamos ainda, eu deixei
muito de beber água, de me alimentar bem, de ter um sono regulado e
acabei tendo pedra no rim, então já estive melhor. (Sarah)

Bom, o que vem na minha cabeça é como está meu bem estar, meu
bem estar está ótimo (Kelvin)
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A quantidade de exercício físico praticado pelo adolescente diminuiu drasticamente

no período, e pelas falas trazidas no momento da entrevista, este fato reflete em

mudanças drásticas no corpo. Quando este tema foi mais amplamente abordado

através do próximo eixo, muitas queixas se vinculavam à prática de exercício.

Mediana [...]. Engordei muito. [Questionado se isso o incomoda] Um
pouco. (Bernardo)

Quando eu fazia esportes antes da pandemia eu era bem razoável,
eu era bem normal e agora com o uso da máscara e fazendo atividade física
é muito mais difícil de respirar e com isso eu acabei ficando com dor no
pulmão. (Jean)

Além da diminuição da quantidade, Karina e Vanessa comentam também sobre o

impacto da falta de exercício físico, que contribuiu para a instauração de um estilo

de vida sedentário, em que até o retorno das atividades representou um problema

para a realização de atividades simples como andar ou até mesmo levantar da cama

para desenvolver suas atividades diárias.

Como eu posso dizer? Agora já que eu me acostumei muito a ficar
em casa às vezes eu tenho preguiça de andar [...]. (Karina)

É porque quando a gente fica em casa assim a gente esquece de
beber água, até de levantar assim, aí perde o horário e parece que o dia se
torna cansativo em tão pouco tempo. (Vanessa)

Rodrigo relatou ainda a respeito da descoberta de um diagnóstico de grande

impacto na sua vida. O enfrentamento que viveu e ainda vivencia no processo de

descoberta e tratamento da doença se mostrou presente durante o período da

pandemia da Covid-19.

[Três coisas ruins da vida do adolescente atualmente] Tomar
remédios pra diabetes [...] Acho que foi no mês passado que descobriu.
(Rodrigo)

O encontro do adolescente com os serviços de saúde pareceu se dar no momento

da busca para resolver uma queixa, não porque tivesse o serviço como rede de

apoio e com quem possui um vínculo adequado e efetivo para se construir um

cuidado que englobe todos os aspectos relacionados à saúde e ao bem-estar.

Eu faço acompanhamento e eu vou às vezes quando eu tenho
problemas [...]. (Jean)
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Eu vou no médico em São Caetano do Sul [...]. A maioria público
[...] Não, só [vou ao médico] quando tem alguma coisa, às vezes exame
marcado. (Bernardo)

Um hospital geralmente [Quando precisa de atendimento]. Público.
(Diogo)

Só quando acontece alguma coisa (Vinícius)

Neste sentido, Talita trouxe um relato de uma experiência em que precisou ser

atendida no serviço de saúde por queixa respiratória e houve então a necessidade

de se verificar se não poderia estar com Covid-19. A adolescente colocou sobre seu

descrédito com a hipótese diagnóstica, comprovadamente negativa e com a

possibilidade de pegar o vírus por acreditar tomar cuidados.

Minha saúde? Tá mais ou menos. É porque eu tenho bronquite,
asma sabe? Mas eu to me cuidando, mas eu acho que tá mais ou menos, é
porque faz calor, aí faz frio, porque tava calor umas horas atrás [...]. Aí eu
tenho sinusite, ataca tudo. Ó eu não tive mais crises, mas eu acho que duas
semanas atrás eu fiquei ruim. Acho que nossa senhora! Eu fiquei ruim
demais! Aí eu fui no médico, né? E deu tudo certo. E teve uma vez que eu
só tava com a garganta irritada e eu achava que tava inflamada e o meu
nariz entupido, mas tipo assim, não tinha dado muito febre nada, aí eu
achava que era sinusite, né? Que o nariz fica entupido, né? Aí não dá
vontade de comer, que eu sou assim, eu fico ruim, aí eu fico ruim pra
caramba! E eu fui no médico acho que quinta feira eu acho e tipo assim, eu
precisava tomar Amoxicilina, né? pra melhorar, mas aí a mulher perguntou
pra eu fazer o teste de Covid e eu tipo “Gente eu não to com Covid!” e deu
negativo, e eu fiquei meio brava porque a médica fez eu esperar duas horas
pra fazer o teste, mas tudo certo! O importante é que deu negativo! Eu já
achei que ia dar negativo, porque eu me cuidado (Talita)

Katylen relatou fazer exames regularmente, mas sem aprofundar sobre o

acompanhamento que faz, assim, este foi um exemplo de acompanhamento com o

serviço de saúde, contudo ainda muito vago para que se afirme que há um vínculo

com o serviço de saúde.

Minha saúde também está ótima, eu tenho costume de fazer exame
[...] então tá tudo ok. (Katylen)

Houve aqui também falas em que o adolescente expressa um certo grau de

confusão quanto ao serviço em que acompanha, ao que ele pode oferecer ou ainda

quanto à doença ou ao diagnóstico que recebeu.

[Descoberta do diabetes] Não, eu já tinha tiróide, aí foi juntando o
açúcar [...] Pelos exames, de 2 em 2 meses eu tiro sangue [Serviço de
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saúde em que descobriu]. É (Centro de Atenção Psicossocial) CAPS, passo
no CAPS, minha mãe me leva.  (Rodrigo)

Eu acho que é neuromuscular, é genética. [Questionado sobre
quando descobriu a doença] Nem eu sei. (Eduardo)

Ah é, no meio da pandemia eu fiquei bastante doente. É, o nome
do que eu tive não, mas eu tava com muitas bolinhas no meu corpo. [...]
Sim, fiz tratamento, passou pomada, remédio, tomei até banho de folha,
né? Aí sarou. (Karina)

Alguns dos adolescentes mencionaram que passam por algum tipo de

acompanhamento devido a necessidades específicas, mas não um atendimento

voltado para o indivíduo de forma integral.

É porque eu tenho bronquite, né? E eu tenho que ficar passando
no médico de três em três meses, então eu acho que eu sou acompanhada
né. É na casa do Adolescente é público, o AME Barradas, meu
acompanhamento é lá. (Talita)

Pouco foi falado sobre serviços de saúde, evidenciando assim a necessidade da

construção de vínculo com essa população, bem como a oferta de ações de saúde

dirigidas a adolescentes.

Um tema muito abordado quando questionados quanto à saúde foi sobre a saúde

mental e suas repercussões, muitos adolescentes trouxeram em suas falas

elementos que expressam que houve a necessidade de busca de ajuda para lidar e

enfrentar questões que refletiram diretamente na sua saúde mental. Ansiedade e

depressão foram as temáticas  que mais apareceram em suas falas.

Ansiedade, deixa eu ver que mais, a depressão também (Heloísa)

Ansiedade, acho que medo e insegurança. Não [sobre tratamento],
são coisas que eu percebo mesmo. Isso [respondendo se pioraram na
pandemia] (Vanessa)

Em uma das entrevistas, o adolescente levou para a conversa diversos elementos

que indicava a necessidade de acompanhamento psicológico:

Eu me sinto bem triste, porque por dentro parece que eu estou
pedindo socorro por alguma coisa, mas não sei exatamente o que é. Não
[respondendo sobre se sente assim constantemente], é só de vez em
quando mesmo. (Jean)
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Desse modo, coube nesse momento a compreensão de que a entrevista deveria ser

interrompida para que uma orientação a respeito do assunto fosse passada. Após a

orientação, foi dada sequência à entrevista.

Identificou-se a menção a um sentimento de perda em relação a diversos aspectos e

as repercussões surgiram com as imposições da pandemia. Um exemplo muito

presente nas falas foi sobre a interrupção de atividades por conta do fechamento de

serviços e equipamentos sociais. Houve com isso, a interrupção de atividades de

lazer que, por vezes, funcionavam como ponto de apoio, ou válvula de escape para

o adolescente:

Sim, foi um impacto muito grande pra mim, por eu estar acostumada
ao ritmo da correria e tudo mais. Eu fiquei muito estressada, a ansiedade
veio quase todo dia, e no meio da dança eu expressava tudo né, tudo que
eu sentia era "ah, hoje tem ensaio", pronto, já melhorava meu dia. (Heloísa)

Eu jogava futebol aqui perto de casa e parei, andava de bicicleta de
vez em quando, também parei e fazia escolinha de futebol, aí eu saí dela
[...] (Bernardo)

[A Igreja] foi uma experiência bem... eu digo que foi uma
experiência bem...de primeira na pandemia foi bem chocante, porque pensei
“vixe e agora como é que a gente vai fazer?” aí começaram a criar reuniões
on-line, aí eu comecei a conhecer um monte de pessoa nova, então foi uma
experiência diferente. [...] Foi uma experiência boa, porém difícil de se
adaptar porque eu não consigo me adaptar fácil a uma mudança. (Kenzo)

O isolamento social aparece não só como elemento que provocou a interrupção das

atividades externas, mas que fez com que o adolescente ficasse muito tempo em

casa e precisasse encontrar atividades que preenchessem esse tempo ocioso.

Eu acho que [a saúde] é boa, média, mediana [...]. Pelo fato de a
gente ficar muito tempo dentro de casa, aí a gente fica presa no celular, e
fica meia doida. (Ana Luísa)

Acredito que na pandemia tudo ficou mais claro pra todo mundo, e a
gente passou a ter muito tempo na internet e isso influenciou muito na
nossa cabeça [...]. (Vanessa)

A percepção do adolescente sobre a sua saúde, torna isso parte da construção de

sua identidade como indivíduo. A descoberta de formas de se adaptar à realidade
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em que se encontra, formas de (re)construção que vivenciou foram também trazidas

por parte dos entrevistados.

[Quando perguntado se fez acompanhamentos] Sim, passei pelo
psicólogo. [respondendo se houve melhora] Sim, eu tomo remédio, remédio
pra dormir de noite, tomo ele onze horas aí quando dá meia noite e meia ele
já fez efeito e eu durmo tranquila. (Heloísa)

Eu quero ser, eu quero entrar no centro paralímpico. [Modalidades]
É, futebol e vôlei ou natação. [Questionado sobre como é ter a deficiência] É
normal, sou uma pessoa normal. [Questionado sobre os impedimentos que
vivencia] Algumas coisas sim, correr, pular. (Eduardo)

No mês de setembro se iniciou a campanha de vacinação contra a Covid19 para

adolescentes no Estado de São Paulo. Ela se mostrou presente nas falas, tanto

como um fato que fez parte da experiência vivenciada como também, com um intuito

de trazer uma crítica ou reflexão sobre o que a pessoa entrevistada observa em

relação a outros adolescentes terem tomado, ou não, a vacina.

Eu tomei a vacina; mas, assim, tem que continuar usando máscara.
Então, não mudou nada. (Dênis)

Eu já me vacinei, a primeira dose da vacina, eu já me vacinei, mas
eu vou continuar usando máscara, tem gente que sai na rua sem usar
máscara só porque tomou as duas doses da vacina, fica querendo me
abraçar só porque tomou as duas doses da vacina! (Talita)

Só se cuidar, né?sar máscara, usar álcool em gel, se vacinar porque
tem muito jovem que não se vacina. (Eduardo)

2.1.2 Corpo

O questionário propõe ao adolescente que reflita sobre sua percepção e aceitação

ou não de suas características físicas e sobre os estereótipos e preconceitos que

aparecem nesta fase. Assim, perguntas como a estatura, peso, cor da pele e

limitações físicas aparecem inicialmente. O adolescente é também convidado a se

lembrar de sua primeira ejaculação ou menstruação e ao final, colocar o que pensa

sobre o seu corpo de maneira mais generalizada, de forma que englobe todas as

questões abordadas.

A construção da autoimagem que o adolescente tem de si apareceu nas conversas

quando abordado o eixo sobre o corpo. Essa percepção do adolescente faz parte do
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processo de construção identitária e influi diretamente na relação que ele estabelece

com as outras partes da sociedade. Confirmou-se neste aspecto que existe uma

busca por padrões e grupos em que possa se encaixar.

Pelo padrão de beleza eu acho que eu sou gorda,
mas…[Perguntada se incomoda] Uhum. [Perguntada sobre intensidade do
incômodo] De 0 à 10 é 10. (Ana Luísa)

Bom, eu acho que eu sou magra, na verdade eu tenho um corpo
que seria a definição de perfeito nos padrões atuais [...] É um corpo que
muitas pessoas considerariam bonito e tals. (Katylen)

Pra mim eu não ligo muito, lógico que eu tento manter, ficar, tento
emagrecer assim, mas eu não ligo muito pra isso, mais pra opnião dos
outros, quando alguém olha pra mim, é isso...aí eu ligo mais, mas tirando
isso não tenho nenhum problema.(Júlio)

Na busca do corpo estereotipado como perfeito, Talita coloca inclusive que gostaria

de alterar o seu corpo, colocando que isso não a afeta no dia a dia, mas gostaria de

modificar algumas coisas.

Ah, eu acho, tipo... eu melhoraria ele, eu tiraria um pouquinho de
gordura dali e um pouquinho de gordura daqui, eu ia melhorar ele, sabe?
Não [incomoda no dia a dia]. (Talita)

Um elemento mencionado pelo Jean como algo que tem atrapalhado é o uso da

máscara, pois a todo momento quando sai acaba se deparando com a questão de

que parte do rosto está coberto para o outro e que isso o afetou em sua autoestima.

Sim, mudou bastante [a forma de enxergar o corpo na pandemia],

antes da pandemia eu saia de casa e agora estou saindo bem pouco e

também eu uso a máscara bastante, e isso me afetou também. (Jean)

A saúde mental apareceu como um elemento diretamente atrelado à percepção do

adolescente sobre o seu corpo, tanto no impacto oriundo de algum distúrbio

desenvolvido na pandemia, quanto em relação a outros motivos, como o impacto da

interrupção de atividades para o corpo.

Eu achei bem ruim, por conta de eu ter ficado mais ansioso e ter
comido mais, por isso eu engordei bem mais… e só. (Bernardo)
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Me enxergo um rapaz bonito. [perguntado se mudou a forma como
se enxerga na pandemia] Sim, eu acho que mudou sim, porque eu fiquei
acima do peso. (Eduardo)

Duas adolescentes mencionaram o fato de terem atualmente, ou já terem tido,

distorção de imagem, e o quanto isso influenciava na forma que se enxergavam e se

colocavam na sociedade. A pandemia apareceu neste aspecto como elemento que

contribuiu para rever a percepção e aceitação de sua imagem corporal.

Ah, antigamente eu tinha muito problema com o meu corpo. Assim...
porque eu me via, eu acredito que eu tenho distorção de imagem sabe, não
vejo da forma que ele é realmente, mas hoje em dia eu fico tranquila em
relação a isso. Com certeza, a pandemia, querendo ou não. ela me deu
tempo pra enxergar tudo de uma forma mais clara, em relação ao corpo,
saúde mental e essas coisas. (Vanessa)

Eu acho que eu tenho distorção de imagem, e... mas acho que eu já
tive, hoje em dia assim, eu acredito que eu me enxergo assim, baixa, magra
e não tenho nenhum problema com isso. (Sarah)

Adolescentes relataram ter experienciado mudanças físicas que não se originaram

só da interrupção de práticas esportivas e exercícios, mas também de aspectos

relacionados com a puberdade. Tanto Vanessa quanto Karina mencionaram ter

vivenciado a primeira menstruação no período da pandemia e Karina ainda

descreveu como foi passar pelo ocorrido.

“O meu corpo é assim, quando a pandemia começou eu não tinha
esse formato mais feminina, né? Eu não tinha muito peito. Eu ficava mais
com menino [estar junto], mas agora eu já sou uma moça, né? E fico mais
com menina. Eu acho que o meu corpo mudou bastante em mim.” (Karina)

Eu criei mais corpo, mas agora não está mais tão confortável
quanto antes, por causa das mudanças. (Celina)

O tema inicialmente apareceu como algo que gerou muitas dúvidas e até mesmo

pânico nos adolescente quando desconheciam o que estava acontecendo com o seu

corpo. Assim, Katylen e Dênis mencionaram a importância de amigos e parentes

para a compreensão do que estava ocorrendo quando menstruaram ou ejacularam

pela primeira vez.
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Bom, no início, assim, foi pânico, mas depois foi tranquilo, tirei
dúvidas com parentes e amigos [ sobre a menstruação] (Katylen)

Por volta acho que uns 7 anos. Tomei um susto, achei que ia morrer,
não sabia de nada. Do nada achei que ia morrer, saindo sêmen do meu pau
e eu... “caralho, mãe eu vou morrer! (Dênis)

Junto com as mudanças físicas características da maturação do sistema reprodutivo

dos adolescentes aparece também, de modo concomitante, a descoberta de

questões relacionadas à sexualidade e possibilidades reprodutivas (próprias, ou de

outras pessoas à sua volta).

Foi surpresa, porque assim... eu era filho único e eu não esperava
que a minha mãe ia ter outros filhos, quando eu era pequeno eu não sabia o
que era ter namorado, essas coisas... não sabia como as crianças nasciam,
aí minha mãe tava grávida, aí eu tomei um susto. (Dênis)

Foi inesperado, né? É que eu tava indo pra escola, praticamente
saindo de casa e eu sempre uso o banheiro, aí a hora que eu fui enxugar do
nada saiu sangue, eu fiquei chocada, né? E feliz também, porque eu tava
esperando há muito tempo, e eu era a única de todo mundo, das minhas
amigas, da minha família que não virou mocinha. (Karina)

Neste sentido, quando questionados em relação à prática sexual, para alguns, o

início da atividade sexual foi permeado com certo grau de constrangimento ou até

mesmo como uma prática ainda sob a tutela dos pais. Mas houve outros

entrevistados que trouxeram um processo de conquista de autonomia relacionado

ao tema.

[Sobre relações sexuais] Não, você é doida! Minha mãe corta minha
garganta, nossa! Querer é uma coisa, mas agora poder é outra! nóis tá na
falência [...]. (Dênis)

Não. Sou muito tranquila sobre isso [relações sexuais]. Sim, já tive.
[Questionada sobre uso de preservativo] Tive. [Se foi com menino ou
menina] Foi com menino. (Heloísa)

Bom... crush, sim; namoro, não. Sim [sobre relações sexuais], não
[atualmente], menino [...] Calma, vou ter que corrigir uma coisa,
recentemente, sim [tem relações sexuais]. (Katylen)

A construção de uma independência para a realização da prática sexual aparece

também permeada pelo problema do sexo vinculado ao cuidado para não “ter um
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filho” esta fase da vida, desconsiderando talvez a possibilidade de sexo seguro em

que se pensa também na prevenção de IST (Infecções sexualmente transmissíveis).

[...] Eu vou esperar ter certa idade, porque, se acontecer alguma
coisa, pelo menos eu vou ter certa idade, já vou estar estabilizado, alguma
coisa... agora quando é criança... esquece. Adolescente...parecer com um
filho lá em casa... O problema não é nem a criança, o problema é a minha
mãe querer me matar. (Dênis)

Katylen, por sua vez, menciona ter relação sexual com múltiplos parceiros. É

interessante como a menina aponta a adoção de cuidados em relação a potenciais

situações de vulnerabilidade, protegendo-se tanto do risco de gravidez, como

também de desenvolver IST.

Eu não sei se você ouviu mas eu pedi pra você corrigir uma
pergunta, você tinha perguntado se eu tinha tido relações sexuais
frequentemente e corrigi, disse sim, eu confundi a pergunta [antes tinha dito
não]. Em relação à atividade sexual no caso, eu tomo anticoncepcional, eu
uso camisinha, óbvio. (Katylen)

Os adolescentes foram também questionados sobre sua percepção em relação a

raça/cor. No momento da entrevista trouxeram reflexões que parecem demonstrar

ainda não ter sido formado uma percepção mais aguçada sobre como isso faz parte

de sua identidade em formação, revelaram também ter dúvidas quanto à sua

autopercepção de raça/cor.

Bom, eu sou parda, mas se você quiser colocar preta tudo bem,
porque na verdade é uma característica do negro, então eu sou parda e
negra [...] Não, eu nunca pensei sobre isso no dia a dia [sobre a influência
da cor].(Katylen)

Minha mãe é branca e meu pai é negro, então acho que eu sou
pardo, né? Meu pai é aqueles negros chocolate! (Dênis)

Eu acho que eu tô mais pra parda, meio branca.(Karina)

Eu acho que tá mais pra preto, a cor da minha pele. Ou é pardo?
Pardo (Bernardo)

Dois adolescentes trouxeram ainda que a questão da raça não era algo significativo

para as suas vidas, que não influenciava em nada no seu dia a dia.
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Não tenho significativo a cor e nem raça. Mas, branco. (Kelvin)

Parda. [...] Não [influencia no dia a dia] (Sarah)

Além da reflexão sobre altura, peso e cor da pele, os adolescentes também foram

convidados a refletirem sobre o convívio com deficiências e limitações físicas. Aqui

diferente do que se imaginava, não apareceram questões como o bullying ou

discriminações voltadas aos adolescentes que relataram ter alguma dificuldade em

alguma área, eles apenas trouxeram relatos próprios sobre dificuldades que, de

maneira geral, estão relacionadas com a visão, mas que podem ser corrigidas com

óculos.

Não, mas só que eu acho que eu tô começando a ficar meio cego,
eu vou ter que começar a usar óculos, que eu não tô mais enxergando a
lousa lá da escola. (Dênis)

Enxergar só um pouquinho, que eu uso óculos e tenho um
pouquinho de problema de visão, mas pra falar e escutar não, não tenho
problema não. [...] Resolve, com o óculos resolve. (Kenzo)

Sim, eu tenho miopia. Resolve [com o óculos] (Sarah)

Eu tenho, eu uso óculos. Tipo, meu óculos eu uso ele [...] mas só
pra longe que de perto eu consigo enxergar bem (Talita)

A aceitação do adolescente para com o seu corpo representa nesta temática a

principal expressão de (re)construção da autoimagem e da forma como

consequentemente o adolescente enxerga o universo que o permeia.

Olha, essa foi a minha opinião: eu gosto do meu corpo do jeito que
ele é e eu não vou mudar porque os cara quer. Se meu corpo é assim ou
eles aceitam ou eles que se lasquem. (Dênis)

Ah... Acho que normal, eu tenho que praticamente me amar, né?
Então eu tenho que me amar e eu quero me amar, e eu acho que é normal.
(Karina)

Eu me sinto bem comigo mesmo, com o meu corpo, né? Eu não
tenho nenhuma crítica relacionada ao meu peso, ao meu tamanho, e tudo
mais, né? Como eu disse, eu não sou uma pessoa nem muito alta, nem
muito baixa; não tenho nenhuma crítica em relação ao meu corpo, nenhum
problema com ele. (Kenzo)

Bom, eu sou uma pessoa que tem muita autoestima em relação a
tudo, então eu super gosto do meu corpo, eu nunca vejo ele como algo que
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me atrapalhe, ou algo do tipo. Eu tenho muita autoestima em relação a tudo,
sabe? Beleza, personalidade.Então eu sou uma pessoa de muita
autoestima em relação a isso, eu nunca deixei que essas coisas me
abalassem por nada. (Katylen)

2.1.3 Cotidiano

Na Ficha Vida e Cuidado com a Saúde questões que permeiam o dia a dia do

adolescente são questionadas. Aparecem aqui os espaços que o adolescente

frequenta, os relacionamentos e as relações que os adolescentes estabelecem com

as pessoas a sua volta e a consequente interação com os espaços sociais de que

participa. O trabalho que também faz parte da realidade de muitos adolescentes, de

maneira formal ou informal, é considerado para que se identifique necessidades

sociais e de saúde. E, por fim, também emergem elementos indicativos de

vulnerabilidade como a exposição à violência e o uso de drogas, lícitas e ilícitas,

O cotidiano do adolescente na pandemia passou por drásticas mudanças em

decorrência da imposição do isolamento social e do fechamento de serviços de

extrema importância para o aprendizado e convívio social tão necessários para esta

fase da vida, como as escolas. Em suas falas os entrevistados trouxeram a vivência

de uma nova forma de ir “à escola”, com a presente necessidade de um ensino à

distância nos períodos em que as aulas não foram, de fato, interrompidas.

Teve, 1 ano e meio mais ou menos que ficamos só on-line. No
começo, a gente achou que fosse ser só 15 dias e aí veio o baque, né? Pra
todo mundo... Que foi adiando mês e mês e quando a gente caiu na real,
que demoraria um tempo pra voltar. E, foi difícil pra todo mundo. Acho que
tem que fazer... É que em casa desconcentra muito, você perde o foco
muito rápido. (Sarah)

[...] Por causa da escola que fechou, não poder mais sair direito,
ficar muito tempo fechado em casa. (Celina)

[O Centro de Mídia] é onde todos os estudantes da escola entram,
procura o seu ano, né? E faz atividades, também tem prova e também tem
como conversar com o professor on-line. (Karina)

Tá sendo boa (as aulas), meio difícil, mas eu tô conseguindo. [...]
São os dois na verdade, algumas vezes são presenciais e outras pelo
computador. [Voltou] Recentemente, agora. (Douglas)

Foi legal, eu adorei mais o on-line porque o presencial você tem que
acordar às 5h00 da manhã e ir pra escola, já o on-line você estuda em casa.
(Jean)
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As falas relatam que houve uma cobrança e sobrecarga de atividades que não

condizem com a assistência prestada aos estudantes. Revelam que inicialmente

tiveram dificuldade para entregar o que era exigido, mas que mais para o final do

período de entrega foi possível dar conta do que era cobrado.

Bom, no início assim foi pânico, mas depois foi tranquilo [...] na
maioria das vezes eu estudo, porque a minha escola, ela tem muitos
trabalhos, então eu estudo a maior parte do tempo do meu dia [...] (Katylen)

Eu acompanho, mas não tão bem como seria na presencial, as
vezes eu não entendo algumas coisas e tá mandando um pouco mais de
lição até, do que seria na presencial [...] (Bernardo).

[...] Aprender um pouquinho mais, porque com a falta de acesso das
escolas, houve um pouquinho de declínio nos meus estudos, né? uma vez
eu fui pesquisar alguma coisa, por exemplo, eu tinha estudado sobre
ciências, astronomia e tudo mais. Aí quando eu fui relembrar, aí eu não
lembrava de nada, aí eu vi realmente que houve um declínio nos meus
estudos, só que aí eu consegui recuperar, me planejar certinho (Kenzo)

Fiquei sobrecarregado. Mas depois comecei a estudar direito e
comecei a entregar tudo na hora. (Diogo)

As atividades da escola são bem legais, só que, tipo, a matéria de
geografia eu não gosto muito, não é por causa do conteúdo, é por causa
das lições, porque, tipo, em quarenta e cinco minutos a professora de
geografia ela passa vinte perguntas para os alunos e não tem como
responder e fazer. (Jean)

As dificuldades enfrentadas para o processo de aprendizagem envolvem variadas

causas. Ao mesmo tempo em que as escolas precisaram se adaptar para o ensino

remoto, os adolescentes enfrentaram barreiras para que conseguissem acessar às

plataformas e aprender de fato com os conteúdos disponibilizados para estudo.

Consegui acompanhar, e eu fiquei atrasado por causa que o meu
centro de mídias ficou muito “bugado” e eu não tava conseguindo
acompanhar as aulas. Aí quando eu entrei já tinha mais de trinta lições pra
fazer. Tive que passar na escola, tive que desinstalar e instalar o centro de
mídias de novo e fazer outro RA, por causa que a minha senha eles
passaram errado. (Dênis)

As atividades? Ah, na escola? Normal. Quando é lá na escola é
uma semana sim e uma semana não, mas como eu tô sem o remoto,
quebrou, aí eu tô vendo com os professores disso, pra eu ir toda semana.
[Questionado sobre o que quebrou] O tablet. A escola que disponibilizava, a
prefeitura [O tablet]. (Eduardo)
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Agora não tá tendo, né? Mas na minha outra escola era tipo, mano,
é que eu esqueci o nome do aplicativo, era, acho que era Classroom, aí eu
entrava, mas eu não conseguia fazer, tipo, passava as atividades, só que eu
não conseguia preencher as atividades, aí acabei ficando o ano sem fazer
[...] Não, aí eu liguei lá, e ela falou, que eu até tinha esquecido a senha, aí
ela falou pra mandar e-mail, aí eu mandei e-mail, esperei uns dois meses
assim, aí eles enviaram, aí eu entrei pelo computador [...] Mas aí já tava
quase no final do ano, então nem adiantava mais, não ia dar tempo de
fazer. (Júlio)

Tem sido bem chato, por que a gente se dispersa com algumas
coisas. [...] É diferente de presencial. (Ana Luísa)

O processo de aprendizagem foi relatado como difícil, o que atribuem à distância do

professor, à inicial dificuldade de acesso a eles no momento da dúvida. A dificuldade

parece ter sido superada com a proximidade da volta às aulas presenciais, seja pela

volta do professor ensinando ao lado do aluno, como também no aprimoramento de

plataformas para que ambos se comunicassem. Outro problema relatado foi em

relação à dificuldade de concentração com o uso do celular para estudo.

Não gosto. Porque é mais difícil de aprender. Quando os
professores estão do lado é mais fácil, que eles ensinam quando a gente
tem dúvida. [Quando era só online] eu não consegui acompanhar no
começo, porque não dava pra se comunicar com os professores. (Celina)

Bom, presencialmente não muda muito as atividades, sabe? Só que
é mais melhor presencialmente porque nóis tem o professor lá pra ajudar
nós, sabe? Conseguir responder mais fácil e tudo. (Diogo)

É, tinha atividades que eu fazia com a maior tranquilidade do
mundo. Porque tem matérias que a gente se apega mais fácil. E como é um
curso técnico e eu não tinha muito conhecimento na área no começo, foi
difícil. Mas aí, com o auxílio dos professores, foi se tornando cada vez mais
fácil. (Vanessa)

Sem a presença do professor, quem também teve um papel importante no processo

de aprendizagem foram os próprios familiares dos adolescentes, que por vezes

eram os responsáveis por sanar as dúvidas que iam aparecendo. Quando não

existiu este auxílio, o adolescente se viu em uma situação em que não teria apoio

para o estudo. A participação das famílias foi por vezes mencionada como

importante para o processo de organização com as atividades da escola.
[Se tinha ajuda para a realização de atividades] Não,

sozinho.”(Dênis)

Tem. Às vezes quando eu tô em dúvida; eu peço pra minha mãe me
ajudar em algumas coisas, tem sim. (Bernardo)
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Ajudam. Minha mãe me ajuda a organizar os meus estudos
certinhos, e em relação à pandemia ela me ajudou a me organizar melhor
né? Porque às vezes tinha um trabalho que ainda iam demorar a entregar e
eu me planejava [...] Então ela me ajudou bastante a planejar e tudo
certinho. (Kenzo)

Sobre a dificuldade de concentração em relação ao estudo on-line, em que o

adolescente permaneceu em sua casa para acompanhar as aulas e atividades do

período, comentaram que:
Conseguia, mas eu não conseguia fazer a lição, eu me distraia

muito [ao assistir aula pelo celular].”(Rodrigo)

“Por conta da rotina [escolheu voltar para aula presencial], quando
você está em casa você se distrai muito fácil.” (Vanessa)

Vanessa coloca ainda uma dificuldade que apareceu pelo tempo em que as escolas

tiveram de fato suas aulas interrompidas. Pois o período em questão precisaria ser

reposto para que o conteúdo pudesse ser passado.
Por causa da pandemia, né? Muitos professores saíram da escola e

a gente tá tendo que repor algumas aulas, vamos ter que repor algumas
aulas aos sábados. Então eles estão tentando organizar isso pra que não
fique muito pesado, apesar de já estar bem pesado, né? (Vanessa)

Adolescentes apontaram em suas falas o medo sobre o retorno das aulas

presenciais por considerar o período on-line como “ano perdido”, incluindo a

diminuição de seu interesse pela escola, o limite de contato com outros

adolescentes e a preocupação de se tornarem parte das estatísticas de evasão

escolar ao interromperem os estudos.

Fiquei, eu fiquei bastante preocupado, porque eu falei, mesmo se a
gente passar, o ano que vem eu vou entrar na escola, praticamente um ano
perdido, não vou saber quase nada, talvez porque eu não vou conseguir
lembrar, me preocupou bastante porque querendo ou não você perde o ano
inteiro. (Júlio)

[...] E também eu tô perdendo o interesse de estudar, mas eu tenho
que focar em frente, porque isso não é normal. (Karina)

Sim, e eu não participei, porque eu também não tinha muito apoio
dos meus pais numa dúvida, porque minha mãe não  tava [...] então nesse
caso eu parei mesmo [a escola]. (Kelvin)



42

Com a volta às aulas presenciais, no mês de agosto de 2021, novas adaptações

também foram necessárias, pois a ida à escola deixou de ser semanal, passou a

ocorrer de forma alternada. O ensino remoto ainda aparece como presente no dia a

dia dos entrevistados.

Tá, tô indo presencial. Faz um mês que a gente tá indo presencial.
É porque assim, tem dias que é, tipo assim, é que nem eu sou o amarelo, aí
eu só vou de terça e quinta, aí vai por cor entendeu? (Heloísa)

Presencial e online. É que a gente tá indo... Tá dividindo a turma,
né? Aí, já que na minha sala tem 40 pessoas, vai 20 em uma semana; e os
outros 20, na outra. Quando os outros 20 vão, na semana eu falto, aí eu
faço on-line no centro de mídia. (Karina).

Eu, essa semana foi presencial. Então, essa semana foi presencial,
que ia até quinta feira, mas semana que vem vai ser remoto. Remoto eles
marcam a reunião, claro! É, eles fazem uma reunião, eles marcam, colocam
no calendário tudo bonitinho e passam pra a gente a matéria, isso, remoto.
Presencial ele funciona na mesma programação. No mesmo horário [que
teria o presencial]. (Kenzo)

Tipo, na nossa escola estão fazendo assim, eles classificaram os
alunos como uma turma amarela e uma turma em azul, isso começou em
agosto quando era o segundo bimestre. Então, eu sou da classe azull.
Então eu vou uma vez sim pra escola e uma vez, não. Na semana azul eu
vou ir pro presencial e as pessoas que tão no amarelo elas vão ficar no
on-line. E também na escola tem a modalidade on-line pras pessoas que
tem problema de saúde e também essas pessoas tem que fazer todas as
lições do aplicativo Classroom. Toda vez que eles postarem vai ter uma data
de entrega, se não entregar dentro dessa data de entrega vai ficar sem
nota. (Jean)

Os entrevistados revelaram com o tempo ter conseguido descobrir formas de lidar

com as mudanças vividas em relação à escola.

E de como eu tô indo na escola? Que eu tô terminando as coisas
agora bem fácil, as perguntas agora tá sendo bem fácil, agora eu já sei as
respostas. (Dênis)

Foi bastante difícil também, porque, querendo ou não ficamos 2
anos parados, querendo ou não, né? Pra voltar pra quebrar a cabeça de
novo foi bem difícil pra mim né? Mas eu já tinha tática também de novo, daí
foi tudo mais tranquilo. (Heloísa)

Durante a pandemia? Eu tenho estudado, me planejado melhor,
porque no começo da pandemia tava uma loucura, né? Eu não tava
conseguindo me organizar direito, nem bem, mas durante a pandemia eu
consegui me organizar, colocar tudo no lugar. (Kenzo)
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O programa pensado contra a evasão escolar anunciado em agosto pelo governo de

São Paulo se mostrou realidade para um dos adolescentes entrevistados.

Tô, eu tô ganhando lição dobrada, por causa que não tem aqueles
negócio das escolas que nós vai ganhar 100 reais por uns 10 meses do
governo? Aí só são 29 alunos por escola. É sorteado, eu fui um dos
sortudos, aí agora eu tô ganhando lição dobrada e triplicada [...] Sim, eu
tenho mais lição, eu tô fazendo bastante lição, no centro de mídia, na web e
tudo mais. (Dênis)

Quando questionados sobre o cotidiano e as mudanças vivenciadas durante a

pandemia, os adolescentes apresentaram o aumento do tempo de contato e uso de

telas como um ponto de extrema relevância para o período. Isso se revelou tanto

através da utilização do celular como de videogames e computadores:

Fiquei em casa, estudei pela internet, que não é muito bom, joguei
bastante no celular, fiquei trancado de casa, respeitei o...como é que é
mesmo o nome? Respeitei o isolamento.(Dênis)

Sinto muito a falta da escola, mas eu fiquei muito em casa e no
celular e agora eu sou viciada. [Perguntada se é um incômodo ] Sendo bem
sincera, assim, acho que não. [questionada sobre incômodo para os
familiares] Bastante. (Karina)

Jogando videogame e no celular. (Rodrigo)

Jogar. No momento, jogar, e assistir também. (Bernardo)

O aumento do uso de telas tem seu lado negativo quando pensado nas

consequências que um aumento excessivo pode causar ao desenvolvimento do

adolescente, mas representou também no período pandêmico uma ferramenta útil

para a comunicação e interação social, seja com os amigos, ou com a escola e para

a descoberta de atividades divertidas relacionadas aos aparelhos.

Foi num dia que, eu acho que minha vida mudou a partir dali, que
eu ganhei meu celular, ganhei uma chance de ser reconhecido no cenário
de jogo (Diogo)

Acredito que a minha escrita ela reforçou mais, por causa da
Internet em si, que é um meio de apoio pra mim. Tem, o Twitter, são
histórias fictícias no Twitter, no Wattpad. (Sarah)

“Tipo, eu faço a música, sabe? Só que eu faço no computador. O
problema que eu uso é chamado de FR Studio [...] O estilo de música eu
gosto de fazer todos os estilos, os estilos que eu mais frequento é o trap, o
funk, o drew dos Estados Unidos e o trapfunk. [...] (Jean)



44

Sobre os recursos que são utilizados através do uso de telas, Sarah relata ter

encontrado uma fonte de conhecimento e aprendizado muito boa.

Depende muito de como as pessoas usam. Eu acredito que
atrapalhou muito na vida de muita gente, que eu acompanho essas coisas,
mas acredito que na minha, ajudou. Eu aprendi muita coisa na internet, por
mais que algumas pessoas achem que é ruim, eu aprendi muita coisa lá.
Sobre tudo, sobre o ensino, muita coisa que a escola não ensinou, eu
aprendi lá, sobre lidar com você mesmo, sobre aceitação, diversas coisas.
(Sarah)

As telas foram importantes para a manutenção de amizades e contato com outros

adolescentes durante a pandemia. Seja em relação à amizades ou até mesmo

relacionamentos amorosos, sendo que algumas falas inclusive sobre o início de

namoros através da internet.

Pela Internet. [Questionado sobre exemplo de como conhecer
alguém pela internet] Facebook só. (Rodrigo)

Virtualmente, eu acredito que conheci bastante pessoas, o que
melhorou na minha vida, só acrescentou e a Internet foi um meio disso e a
quarentena acho que de um jeito acrescentou bastante coisa na minha vida,
positivamente. (Sarah)

Internet eu acho, porque não tenho saído muito, meu namorado por
exemplo eu conheci na internet, mas foi ano passado ainda não tava na
pandemia ainda, então a gente se encontrou, saiu...aí quando começou a
pandemia a gente ficou uns 2 meses sem se ver, aí agora que a gente tá
começando a se ver de novo. (Ana Luísa)

Contudo, ao contarem sobre relacionamentos amorosos consideraram também

términos que se deram por conta do distanciamento entre os pares ou por

desentendimentos e percepções comuns a qualquer tipo de relação.

Namorava. [Questionado se foi na pandemia] Foi sim, mas era um
namoro de pouca distância [...] nós se via, sei lá, dar uma volta por aí, mas
acabou terminando por causa que ela acabou se mudando pra bem longe,
lá pra outro estado, aí acabou terminando por causa disso [...] Nem minha
mãe sabe desse relacionamento que eu tive. (Dênis)

[Se tem crush ou namora] Sim. [Questionado se já teve relação
sexual] Não. [Se o relacionamento é com menina ou menino] Com menina,
posso falar que é “ex”, porque eu terminei. [...] Ela entendia que eu não tava
compatível com esse tipo de relacionamento, mesmo que da minha opnião
eu estava tendo uma ótima relação, mas ela não achou isso, a gente brigou
e ela quis terminar [Se a relação mudou na pandemia] Mudou, porque a
gente ficou próximo, eu também ajudei ela em muitas coisas pessoais dela
e aí ela não quis. (Kelvin)
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Além disso, mencionaram um maior afastamento de amigos e colegas e

consequente diminuição na interação com outros adolescentes, além de dificuldade

de conhecer novas pessoas.

Não sei, eu não conheci quase ninguém diferente. (Júlio)

Até agora, durante a pandemia eu não encontrei nenhum amigo
meu [...] Afastou um pouco até. (Bernardo).

Não, não gosto de fazer amizades novas. Porque eu não sei se vai
ter gente da minha época, eu não gosto de fazer com gente nova, tem gente
que eu conheço desde criança. [...] Mais difícil [fazer amizade]. (Rodrigo)

Mudou bastante [a amizade]. Ah sei lá, distanciaram mais de mim.
[Questionada se isso a incomoda] Incomoda. (Karina)

É muito difícil, sabe? Começar a conhecer novas pessoas na
pandemia. Pra mim, está sendo bem difícil. (Diogo)

Eu perdi muitos amigos, assim, ninguém me chama mais. Como eu
vou pra escola a gente conversa lá. Mas tem o celular, assim, que a gente
conversa, pelo WhatsApp. [...] Eu sou muito tímida, aí eu tenho vergonha de
chegar nas pessoas. (Talita)

Assim, como Talita, outros adolescentes mencionaram exemplos de alternativas que

utilizam para manter as amizades, pois os encontros presenciais apareceram

restritos para os mais próximos. As falas trouxeram de maneira muito forte a

necessidade de (re)construção e busca de alternativas para manter as amizades e

relações que já tinham sido construídas antes da pandemia.

Bom, hoje em dia eu falo muito com os meus amigos, alguns
próximos da minha casa, às vezes vem aqui e eu assisto e jogo, às vezes.
É, no geral isso, na época de pandemia é isso que estou fazendo (Katylen)

Por exemplo, num jogo on-line que eu jogo, daqui um tempinho eu
vou até tentar encontrar um amigo meu de jogo on-line, vou conseguindo os
contatos deles, mas, converso, vou conhecendo assim e marco algum lugar.
(Bernardo)

Às vezes eu trombo lá na rua e a gente acaba batendo papo, ou
pelas redes sociais. (Celina)

O jeito que eu mais conheci as pessoas foi mais nos jogos on-line.
Não [presencialmente], só online (Vinícius)

Não [Encontrar os amigos] [...] Nós chama no whatsapp [...] Eu sinto
um pouco falta, mas estando pelo whatsapp, tá bom. (Diogo)
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Vanessa também expressa em sua fala seu descontentamento em relação ao início

em uma escola nova em um período pandêmico, pois a interação inicial já foi

prejudicada pela ausência do encontro presencial.

Ah, é bem difícil eu não consigo manter contato [...] nem pelo
celular. Assim, como a gente ficou pouco tempo na ETEC durante a
pandemia eu não criei muito laço de amizade com ninguém. Então não é
que eu me afastei é que eu nunca tive laço com ninguém, mesmo.
(Vanessa)

Neste sentido, talvez o núcleo familiar pode ter representado no atual contexto um

dos maiores exemplos de convívio que o adolescente teve neste período,

principalmente nos tempos mais restritivos da pandemia, seja através de relações

conflituosas ou das harmônicas. Seja através do contato com adultos, seja com

outros adolescentes e/ou crianças que residem no mesmo local. Relataram que

conseguiram (re)construir uma relação prazerosa, em que conversam e são de fato,

pessoas que fazem companhia uns aos outros, não apenas residem no mesmo

espaço.

Eu cuidei bastante dos meus primos, fiquei em casa, fico com eles
ainda, mas nem tanto, [...] Da relação com a minha família nós tamo bem
metade, é aquela união, mais é aquela união que, se duvidar, nós saímos
na porrada. (Dênis)

[Um fato que marcou a vida] A minha irmã. [...] E ela é muito
apegada a mim também. [...] Sim, tivemos mais tempo juntas [Na
pandemia]. (Heloísa)

O meu primo [nome do primo] que ele me distrai bastante, ele gosta
de vim pra cá, e eu acho muito legal isso, sobre vim pra cá e eu ficar com
ele brincando. (Júlio)

Conviver com elas é bastante legal. [Perguntado se as pessoas que
moram em sua casa o ajudam ou atrapalham] Os dois, elas me ajudam e
elas me atrapalham. Um exemplo é que eu pedi ajuda pra minha irmã e ela
não quis me dar ajuda e por isso eu acabei tirando uma nota baixa na prova
de matemática.E como ajuda, a minha mãe, ela tipo, anda me ajudando nas
matérias. (Jean)

O aumento do convívio tem se mostrado positivo. Revelou-se neste sentido a

construção de um vínculo fortalecido mesmo com o aparecimento de conflitos

decorrente do aumento no tempo de convivência.

Eu tenho conversado muito com os meus pais, que era algo que eu
não fazia antes. [...] Elas me ajudam, a minha irmã, a mais velha, ela me
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atrapalha um pouquinho, mas o resto me ajuda. No requisito atrapalhar é
por que eu tenho uma opinião e ela tem outra, aí acaba tendo um conflito
ali...eu acho que a minha opinião tá certa e a dela não. E ajudar é, pra
mim...como que eu posso dizer? Hum...Ah me apoiar, eles me apoiam, me
ajudam a apoiar. (Ana Luísa)

Convivendo mais, né? porque como tinha fechado muita coisa
durante a pandemia, até o comércio, né? A minha mãe começou a ficar em
casa, aí a gente conseguiu se aproximar mais, assistir filme, ficar mais perto
da família, todo mundo Então melhorou, assim. (Kenzo)

Entre a gente? Sim, a gente tá muito mais próximos.(Karina)

Como minha mãe trabalha e ela é autônoma, a gente começou a
ficar mais tempo juntas, assim, por exemplo, no ano passado, a gente ficou
muito juntos. Eu achei bom! (Talita)

Por vezes, foi considerado que os animais de estimação também fazem parte da

família e  por isso, eles podem  influenciar na saúde e bem estar do adolescente.

Eles ajudam [os gatos]. São uma companhia a mais porque durante
o dia fico sozinho, uma companhia a mais pra mim dormir, durmo com os
três [os gatos] (Bernardo).

Que eu tenho um cachorro, aí eu gosto bastante de ficar com ele e
brincar com ele, aí eu solto ele e ele fica comigo no meu quarto. (Júlio)

No período ocorreram mudanças no núcleo familiar representadas pela chegada ou

saída de membros que consideram como parte da família. Tais mudanças foram

relatadas como potenciais geradoras de incômodos ou satisfações, que marcaram

de alguma forma o período, mesmo que a mudança não tenha ocorrido diretamente

por conta da pandemia, ela pareceu desempenhar de forma direta ou indireta um

papel importante .

Tinha um cachorro, mas só que minha casa é pequena, não dava
pra ele ficar, minha mãe pegou uma, por isso que minha mãe tava triste
esses dias, por causa do cachorro, ela gostava bastante do cachorro, ela se
apegou bastante, mas como não dava pra ficar nós deu pra amiga da minha
tia. [...] Não, tava na pandemia já, mas assim, a amiga da minha mãe tinha
um golden [...]. A minha irmã ela tava querendo um cachorro, aí minha mãe
decidiu pegar o cachorro, só que na hora que ela pegou, aí o cachorro foi
crescendo e tudo mais [...] aí ele começa a morder minha irmã de
brincadeira, mas minha irmã ela não aguenta que ela é aquelas pessoas
cagonas que qualquer coisa ela tá chorando [...] aí não tava aguentando o
cachorro. (Dênis)

Eu tô muito alegre que, assim, no começo pode parecer inevitável,
mas minha mãe tá internada e a minha irmã a qualquer momento pode
nascer, então eu tô muito alegre por causa disso. (Kelvin)
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[...] Querendo ou não a minha mãe engravidou dela, né. Sim, e ela é
muito apegada a mim também [A irmã]. (Heloísa)

Por vezes foram relatados grandes núcleos familiares residindo em um mesmo

espaço. Nestas situações existe uma interação mais frequente com outras crianças,

adolescentes, jovens, adultos e idosos, contudo aparece aqui um elemento que

dificulta cuidados sanitários na pandemia, como a dificuldade de se fazer um

isolamento social efetivo no caso de contaminação pelo Coronavírus.

Eu moro com o meu pai, meus irmãos, minha avó e dois tios, minha
tia e meu tio. Moramos todos na mesma casa. Ah, é muito bom, eu gosto de
morar com eles assim, eu me sinto confortável na casa. Não, cada um tem,
não que cada um tem o seu quartinho, mas as meninas tem o seu
quartinho, os meninos tem o seu quartinho, entendeu? É tudo muito
separado. (Vanessa)

Minha mãe, minha avó, minha tia, minha prima, minha prima, minha
irmã, eu, meu primo, deixa eu ver mais quem também, meu outro tio [...]
Umas 10 pessoas. (Dênis)

Os núcleos familiares se mostraram heterogêneos, ao mesmo tempo que

apareceram famílias numerosas que residiam em um mesmo espaço, outros

adolescentes relataram morar apenas com um ou dois elementos.

Só com a minha mãe e minhas irmãs, somos em quatro mulheres.
Sou a do meio. [...]. Ah é maravilhoso, é meio difícil, né? Porque é tudo
mulher junto... Então é meio, uma num entende, aí às vezes entende, se
desentende, mas eu gosto muito de morar com a minha mãe (Heloísa)

Eu moro com a minha mãe [...] Bom, totalmente tranquilo, eu super
gosto, é uma relação ótima, e meus pais são separados né? E é uma
relação muito boa. [...] (Katylen)

[Moro com os] meus avós [...]. A minha avó acho que ela sempre vai
estar na minha vida em tudo, sempre ela que me ajuda, ela que me leva pro
hospital, ela que me leva pra escola, ela me ajuda em tudo. (Eduardo)

É importante lembrar que a pandemia por estar se estendendo por um longo

período, não tem sido homogênea ao longo dos meses, tampouco permitiu a

adolescentes e familiares ou adolescente e amigos a passar por um processo de

adaptação linear, em suas diferentes fases. Nesse sentido, os processos de

adaptações foram, por si só, oscilantes a depender das possibilidades de retomada
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de atividades presenciais e da maneira em que foi possível constituir o dia a dia do

adolescente:

No início, teve mais tempo, por conta de minha mãe não ter ido pro
trabalho e estar suspenso, mas depois voltou ao normal. [...] (Bernardo).

Eu poder sair com os meus amigos, voltar à escola presencial e
poder conversar com eles de novo (Celina)

Estranho, porque querendo ou não as amizades que eu tinha no
começo foi se afastando, também não me importei tanto, mas foi bem difícil
assim encontrar de novo o pessoal, o pessoal também todos mudaram, todo
mundo com outra mente, todo mundo mais estruturado, porque antes todo
mundo era cabeça dura. (Heloísa)

Na entrevista com o Dênis, apareceu uma cobrança dos pais para que o

adolescente adentrasse no mercado de trabalho. Configura-se aqui uma pressão

por parte da família, também incorporada pelo próprio adolescente para que alguma

atividade remunerada pudesse ser encontrada.

[Se está trabalhando] Não, mais eu quero e minha mãe quer me pôr
pra trabalhar também, pra eu deixar de ser vagabundo (Dênis)

Os adolescentes trouxeram nos relatos ideias e atividades vistas por eles como

oportunidade de criação de alguma forma de renda, e apontaram a pandemia como

precursora desta percepção. A busca pela emancipação financeira como parte da

formação da identidade do adolescente traz à tona formas de construção e

(re)construção para alcançar o objeto de desejo. Exemplos mencionados foram:

“bico”, como manicure, a criação de loja on-line e a participação de campeonatos de

videogame.

Bom, quando eu não tenho, né? Eu peço pros meus pais, mas, às
vezes, eu tenho porque, eu tenho corrido atrás. Eu tenho corrido atrás de
unha, que nem, eu faço unha gel, aí eu tenho corrido atrás disso...aí, às
vezes, eu consigo. (Ana Luísa)

[Trabalhando] Fisicamente não [...] Bom, porque eu tenho uma loja
on-line, então, fisicamente, não [...] Eu vendo produtos, acessórios de
roupa/moda por meio do Instagram [...] Isso começou em 2020 na verdade,
na época da pandemia [...] Foi uma ideia minha mesmo, porque na época
eu estava sem nada pra fazer e a ideia veio na minha cabeça, aí eu
comecei a pesquisar sobre mais, enfim. (Katylen)

Atividade, sim; trabalho, não. Que no jogo que eu jogo, eu jogo uns
campeonatos pra tentar ganhar dinheiro, jogo on-line (Bernardo)
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Às vezes, a minha mãe vai trabalhar em buffet, né? aí eu
acompanho ela. (Karina)

Não, às vezes eu faço uns bicos, mas não trabalho registrada. Eu
dobro roupa e passo. A sogra da minha tia passa roupa e às vezes ela me
chama, quando tá muito acumulado o trabalho aí ela me chama pra dar uma
auxiliada. Foi durante a pandemia, é porque eu sinto que eu preciso de algo
fixo, um trabalho fixo, mas como eu não tava conseguindo por causa da
pandemia e eu queria ganhar meu dinheirinho, pra ganhar minhas
coisinhas, aí eu fui lá e comecei. (Vanessa)

Outra maneira que encontraram de se criar uma renda foi através de trabalhos

formais como em telemarketing e comércios da região como jovem aprendiz.

Não tô trabalhando. Sim, eu trabalhava, eu trabalhava em mercado
como jovem aprendiz. [...] Eu comecei a trabalhar com catorze anos e meu
contrato acabou. Já acabou já faz um ano, eu era jovem aprendiz até onze
meses. (Kenzo)

Faço telemarketing. [...] Sim, eu vou fazer cinco meses lá. [...] E ela
tava parada [A mãe], aí eu fiquei meia preocupada e eu falei “eu preciso
arrumar um emprego”. Aí fui, procurei, também pra me distrair um pouco a
mente. (Heloísa)

Adolescentes que não realizam algum tipo de atividade remunerada colocaram na

entrevista sobre a percepção da dificuldade da família em relação à obtenção de

renda, demonstraram já ter consciência desde muito cedo sobre as limitações de

acesso que a falta do dinheiro pode trazer.

Ah, eu peço pra minha mãe, mas, de vez em quando, ela não dá,
porque tem conta pra pagar e esses negócios, aí assim, eu não peço, não
fico pedindo, porque eu sei que tem coisa pra pagar, tem comida pra
comprar, então, eu não peço. [Questionado sobre coisas legais da vida]
Atualmente, eu tô gostando de tipo umas coisas da minha mãe em casa,
porque nós tava no aperto, todo mundo tava no aperto, mais agora nós tá
saindo do aperto, tá desapertando e tudo mais.(Dênis)

Eu às vezes peço pro meu pai ou pra minha mãe, ou trabalho com
meu pai. (Diogo)

Eu acabo pedindo pra minha mãe. A minha mãe, ela fala que não
tem dinheiro, e eu não vou poder fazer nada. (Jean)

As mudanças impostas pela pandemia alteraram a forma como se divertem. Nas

entrevistas, adolescentes trazem a percepção de lembranças nostálgicas do que
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faziam anteriormente, mas não impedem que novas atividades também sejam

praticadas.

Pra me divertir, antes lá do Coronavírus eu ia sempre lá naquele
parque Bristol com a minha mãe, que ela trabalhava lá no parque Bristol, aí
nós conseguia vários tickets de graça pra ir lá brincar, aí ia eu, meus primos
[...] tem uns brinquedos lá, tem uns carrinho de bate bate, tem aquele lá que
gira grandão lá, um chapéu de alguma coisa, laser, mas eu também gosto
de jogar no celular com os amigos [...] fazia tempo eu não jogava. (Dênis)

Mudou, mudou bastante porque, assim, até jogar bola [...] Quando
deu o lockdown não deu pra eu me divertir da maneira como eu fazia, não
deu pra fazer, porque ficava tudo fechado, eu não podia sair então eu tive
que arranjar outras atividades pra poder me divertir, uma das atividades que
eu fazia era jogar xadrez com o meu irmão, o jogo da velha e tudo mais. Aí
como ficou em lockdown não podia sair, não podia jogar bola, não podia
correr, eu gosto muito de correr também, mas ficou tudo fechado, eu tive
que arrumar outras atividades pra fazer. (Kenzo)

Eu às vezes jogo com os meus amigos, jogo vôlei e tudo mais [...]
Interrompemos. Nós agora tá jogando pelo celular agora. (Diogo)

A minha mãe, ela sempre preza muito pela nossa diversão, a gente
se socializa bastante, e ela sempre dá um jeito.  Sim, nos mantemos dentro
de casa mesmo, com dias de jogos, filmes e essas coisas. (Sarah)

Os serviços e equipamentos sociais da região oferecem meios para que o

adolescentes realizem atividades prazerosas se mantenham em interação com

outros adolescentes. Os espaços que mais foram citados foram escolas de esporte

particulares, os CEU e os CCA da UNAS

Faço aqui, no Atena e em São Caetano e em São Bernardo do
Campo e no CEU meninos também [Balé]. (Heloísa)

Geralmente eu acordo, vou pra escola presencial e de tarde vou
pro CCA e de noite eu fico um pouco na rua e em casa. [Sobre dias que vai
para o CCA] Menos sábado e domingo. (Eduardo)

Dois adolescentes que foram convidados para a participar das entrevistas,

independente de indicações da UNAS, mas que se conheciam entre si, comentaram

também fazer parte dos CCA e da importância destes para as suas vida. Vale

mencionar que os CCA têm administração relacionada à UNAS.

Eu tenho que ir pro CCA. Ah, eu adoro esse CCA, eu quando era
pequena, né? Eu já tinha ido pro CCA de manhã, só que mudei. [...] Aí voltei
agora, em 2018 de novo, aí eu vou sair esse ano, vou fazer 15 anos. Ah, a
gente tem várias oficinas, a gente montou uma oficina que é lá na escola
Mackenzie, na faculdade, aí a que fiquei hoje é uma oficina de hip hop, aí
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também tem a oficina de educação física, de quinta-feira a gente tem a
oficina de que é sobre sexualidade, só que aí é a educadora que dá, mas
ela fala que é oficina, então é oficina. E a de quinta-feira que é de
sexualidade a gente fala de sexualidade e essas coisas. E essa sobre
escolas, ela vai falar com a gente sobre terapia, muito útil. (Talita)

Coisas legais? Tipo, sabe o projeto que eu te falei? Ele é bastante
legal, ele também é chamado de CCA Lagoa (Jean)

Espaços abertos como as praças e ruas também aparecem como locais de

sociabilidade e possibilidade para práticas de esportes.

Ah, tem uma pracinha aqui perto de casa, aí eu vou lá às vezes pra
jogar futebol ou vôlei, pra fazer alguma coisa. No começo eu dei uma
parada, mas aí quando a gente viu que estava dando uma melhoradinha eu
voltei. (Vanessa)

Ah, além de jogar, o que me faz divertir é quando eu desço e jogo
bola, aí de vez em quando eu jogo um dominó ali na mesinha e é isso o que
eu faço pra me distrair. (Júlio, 15 anos)

Às vezes a gente dá uma volta pra conversar. É [na rua] (Celina)

Na pandemia muitos destes serviços precisaram ser interrompidos ou migraram para

o modelo on-line e com o retorno de suas atividades os adolescentes relataram a

importância destes em seu dia a dia.

Futebol, não tava tendo mais não, deu uma parada. [...] Voltou só
que é bem pouco também. (Diogo)

No Baccarelli eu já tava faz tempo já. No ano passado e começo
desse ano [parou]; não, teve on-line. Fácil, era aula on-line, não era que
nem na escola que eles mandam atividade, porque lá não tem atividade, era
aula on-line, assim que ela liga e fica com a câmera, era em grupo.
(Vinícius)

Outro item por vezes trazido pelos adolescentes como recurso de diversão e

interação social do cotidiano foi o uso de álcool. Quando houve a afirmação de seu

uso, em nenhum momento foi visto como um problema, mas como um item usado

de maneira controlada.

Não, o que eu gosto quando eu saio...o álcool. [...] Em festas, mas
tipo, não uso muito sabe, até ficar inconsciente, né? Bebo pra me divertir,
mas não pra ficar inconsciente. (Ana Luísa)

Bom, o álcool, sim [...] hum, bom... Quando eu comecei, eu não
lembro muito, mas... Frequentemente, eu diria uma ou duas vezes no mês,
porque como eu não saio tanto como antes, não é tão frequente como antes
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[...] Socialmente, em casa ou pode ser na casa de alguns amigos [...] Bom,
eu curto, eu gosto. (Katylen)

Só álcool mesmo, mas eu bebo um vinho só [...] Ah, mais com a
minha mãe assim, quando a gente sai assim de final de semana. (Heloísa)

A problematização quando apareceu sempre foi colocada como em relação ao outro,

como se o adolescente tivesse contato com pessoas que utilizam o álcool, o cigarro

ou as drogas de forma abusiva, mas que ele próprio não utilizasse essas

substâncias desta maneira.

Não, nunca. Eu enxergo isso como obviamente uma coisa ruim [...]
Eu não vou entrar no conceito religioso, mas assim, saúde, principalmente a
saúde, né? Porque, fumar, você desgasta seus pulmões, a bebida começa a
dar ruim pro fígado, drogas também, né? Que aumenta a dopamina, que é o
bem estar, né? Drogas líquidas como adrenalina também que aumenta a
dopamina no cérebro. Que dá uma ilusão. Pra mim a droga é uma ilusão de
bem estar (Kenzo)

Não, nunca [cigarro, álcool, droga, bebida]. Acho que isso não vale
a pena, isso aí muda a pessoa e não traz nada pra vida da pessoa. (Diogo)

Bom, não, só tomo energético mesmo. Em momentos de festa,
quando eu tô com os amigos e quando eu tô com vontade de beber. Eu
acho ruim [o álcool]. O energético não acho que tem problema, mas o álcool
eu me sinto como se a pessoa [...] ela não consegue pensar, ela se sente
insegura. [...] Eu já percebi. [Observei em] amigos não, até em partes da
família. (Kelvin)

Os cara bebe tanto álcool [nome de outra pessoa da sala presente
durante a entrevista] que tá no sangue. Os caras não pega coronavírus,
quem? os caras no baile funk, eles bebem tanto álcool que até comentei
com a minha professora e ela falou, é tanto álcool no sangue que o
coronavírus vai longe. (Dênis)

Nesse momento, outra pessoa adulta, educadora da Unas, fez uma interferência na

fala de Dênis, e este se voltou para uma fala mais centrada em si, pois no momento

inicial se colocou em relação ao outro, como se a realidade do álcool estivesse

completamente distante da sua.

Eu não me iludo não, se os cara pega coronavírus, eu posso, pode
pegar também. (Dênis)
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Mais a frente, Dênis se aprofundou em sua própria realidade, relatando com

detalhes sobre o contato que tem com drogas lícitas e ilícitas através de pessoas

próximas que fazem uso destas substâncias.
Não, minha mãe fuma e meu pai usa drogas, mas eu não tô nem

perto de querer usar isso aí. Meu pai bebe, minha mãe parou de beber
quando minha irmã nasceu (Dênis)

Ah meus avôs fuma, minha prima de catorze anos que mora com
meu pai, a mãe dela liberou ela fumar, ela fuma narguilé também, aí fui num
churras lá na casa do meu pai, ela perguntou “quer fumar?” e eu não, não
chego nem perto, eu tenho esse negócio baixo pra esse tipo de coisa. Meu
pai começa a beber e eu já começo a passar mal, meu pai já bebe longe de
mim por causa disso. (Dênis)

Outro aspecto abordado como possível elemento do cotidiano do adolescente foi a

exposição à violência. Ela apareceu como importante para a construção de um

pensamento crítico a respeito do seu entorno e sua influência ou não no seu

contexto de vida. Contudo, quando identificada, alguns dos adolescentes preferiram

não se prolongar no assunto, por não se sentirem confortáveis com o

compartilhamento.

Bom, em mim não, mas que eu já presenciei, já. Tanto na
comunidade, desde criança, também em casa, mas hoje em dia mais na
comunidade mesmo, que eu vejo [...] Bom, é, eu não gosto, eu recrimino
muito, já teve vezes que eu ajudei [...] conta violência exposta aos animais
também? Então já, sim, várias vezes já ajudei em defesa, no caso.Com
pessoas, não tanto, porque pessoas, geralmente, são casais e bêbados, ou
são pessoas às 4 horas da manhã, então, não tem como interferir muito
nesse caso. Meu pai era muito agressivo com a minha mãe e a minha irmã;
então, eu já tenho um certo problema com isso. (Katylen)

Não, até que não. Em que sentido, como assim me sentir exposto?
[...] Eu normalmente separo, né? Mas quando tá muito feia às vezes é
melhor eu nem me meter, mas quando tá tendo uma briga, eu separo, eu
falo “ó, pára todo mundo! vamos sentar e conversar!” Mas quando tá muito
feia eu nem me envolvo. [...] Às vezes brigas no fundamental, brigas de
outras salas, de outros alunos. Já presenciei brigas na escola, já vi. (Kenzo)

Ah, na minha comunidade tem bastante também. [Se já vivenciou
alguma coisa] Já. [Se gostaria de relatar o ocorrido] Não, melhor não,
porque é uma coisa que mexe muito comigo. (Heloísa)

Não. Já na escola, mas só que não fui eu, eu fui só lá ver. [...] Eu
fico só rindo da cara dos outros, eu não boto lenha não, que é capaz de eles
virem pra cima de mim. (Talita)
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Katylen colocou as cenas de violência que vivenciou como um fato que a marcou de

forma muito intensa e negativa.

Bom, uma coisa que marcou minha vida de forma ruim foi às
situações de brigas que eu vivenciei na minha casa antiga na Bahia, foi um
fato que marcou bastante a minha vida de forma ruim. (Katylen)

E Dênis trouxe em seu relato a violência como parte de sua vida, mas em uma

condição em que aparece como o agressor e não a vítima, ou espectador do

ocorrido. Em seu relato, conta que vivenciou uma violência verbal relacionada à

discriminação e que a resposta de agressão foi a forma como conseguiu se proteger

da situação.

Ah, meu histórico de briga é grande: os cara folgou, eu briguei. Uma
vez eu fiz terapia já pra controlar a raiva, que quando eu era criança eu
quebrei uma maxilar na boca do moleque, de dar, por causa que eu não
conheci meu voô, aí ele começou a xingar meu vô, minha mãe, meu pai de
traficante, meu pai não trafica, meu pai só fuma droga. Aí quando eu era
criança, eu quebrei o maxilar da boca dele, aí eu comecei a fazer terapia e
agora eu sou mais calminho, eu não gosto mais de me meter em briga. [...]
Não, já parei faz tempo, eu não me meto mais em briga hoje em dia não,
mas se precisar, eu vou quebrar. (Dênis)

2.1.4 Vida

Na Ficha Vida e Cuidado com a Saúde (ANEXO A) busca-se entender os elementos

que são legais e ruins para os adolescentes e o que foi ou é marcante para ele,

estas percepções dizem muito sobre a história de vida do indivíduo e são elementos

essenciais para o trabalho em saúde, pois contribuem para a detecção de

necessidades dos adolescentes e das possibilidades de cuidado que podem ser

seguidas.

Quando questionados sobre aspectos positivos da vida atual, os principais achados

se deram pela descoberta de hobbies e de atividades de lazer, que representaram

para muitos dos adolescentes mecanismos de escape da realidade em que se

encontravam com o isolamento social. Mencionaram atividades como a prática de
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novos esportes, como andar de skate ou jogar futebol, ou participação em

campeonatos de jogos online.
Hum...andar de skate, colocar uma música, dançar, cantar…Nesse

período de pandemia acho que se divertir é isso [...] O skate, que eu
comecei a andar nessa pandemia, eu aprendi a andar de skate. [...] Os
meus estudos, porque como eu tô fazendo Etec, então eu aprendi a
desenhar, então é uma coisa que eu tô desenhando bastante, por causa do
meu curso técnico...E...o videogame que eu ganhei nessa pandemia
também, então, são as coisas legais. (Ana Luísa)

Ah, eu jogo bastante bola agora. [Se jogava antes da pandemia]
Não, comecei a jogar agora. (Rodrigo)

Competitivamente eu comecei na pandemia, mas jogar [jogos
on-line] mesmo foi no meio de 2019, não, no finalzinho de 2018. (Bernardo)

Outras atividades voltadas para produção de algum elemento criativo também foram

citadas, como por exemplo: a produção de músicas e histórias escritas e divulgadas

em redes sociais. Gostos relacionados à descoberta de séries e animes, através de

plataformas de streaming, também foram colocados como atividades legais que

ocorreram e apareceram no período.

Na pandemia eu fiz bastante música, eu acho que eu fiz mais de 10
batidas de músicas e também eu tenho que fazer mais 10 músicas porque
eu to fazendo um álbum de música que eu vou lançar no Youtube. (Jean)

Acho que eu começar a escrever, acho que eu nunca vou parar,
desde que eu comecei. Eu sempre gostei muito de redação na escola, no
Fundamental. E quando começou a pandemia que eu conheci mais esse
meio da escrita, por onde escrever. (Sarah)

[...] porque eu não gostava de assistir anime, esses negócios e
agora eu gosto bastante. [Se começou a gostar na pandemia] Sim. (Karina)

Trouxeram também a reaproximação com a família no início da pandemia e o

reencontro amigos no momento em que as restrições passaram a diminuir.

Acho que foi quando a minha melhor amiga apareceu, depois de
muito tempo. [...] Basicamente, não; É porque ela tava viajando e passou
quase 2 anos, né? Aí ela voltou. [Perguntada se faz tempo que a amiga
voltou] Sim, foi no meio da pandemia, né? Eu tava esperando na casa dela
né? Aí a gente fez uma surpresa (Karina)

[...] Eu, vindo pro CCA, eu encontro muitos dos meus amigos aqui.
Encontro todos os meus amigos aqui. (Kelvin)



57

Os adolescentes apontaram de forma evidente o sentimento de ganhos e perdas

quando questionados sobre fatos que marcaram suas vidas e também sobre as

coisas boas e ruins da suas vidas atualmente. Em relação aos ganhos apareceram

aqui itens tecnológicos adquiridos, como celular, computador e videogame.

[...] que eu ganhei meu celular, né? [Se ganhou na pandemia] É.
(Karina)

[...]O videogame que eu ganhei nessa pandemia também, então,
são as coisas legais. (Ana Luísa)

Eu comecei na carreira musical minha foi em janeiro, porque em
janeiro eu ganhei este computador de presente. [...] (Jean)

Já em relação às perdas, a morte de familiares próximos foi o principal item

mencionado, os entrevistados trouxeram em suas falas reflexões sobre a

complexidade de lidar com o assunto. As mortes mencionadas não tiveram relação

com à Covid19, contudo, por vezes, aconteceram no período da pandemia.

Quando meu tio morreu. Não [questionado se foi recente]. (Celina)

A morte da minha avó. Em 2015. (Kelvin)

Os adolescentes trouxeram então dicas e recomendações sobre como sobreviveram

aos tempos de Coronavírus e o que outros adolescentes podem fazer para também

passar pelo período. As sugestões abordaram as variadas formas de cuidar de si,

mesmo com as imposições restritivas do momento. Nas dicas também apareceram

falas a respeito da construção e (re)construção de suas identidades.

Algumas recomendações são voltadas para a manutenção dos cuidados sanitários

que apareceram com o surgimento da pandemia. Inclusive Talita, uma das

adolescentes, ressalta a importância da adesão à campanha de vacinação contra a

Covid-19.

Bom, como eu falei, eu passo álcool em gel, tomo cuidado, fico à
distância de muita gente que fica na rua.. [...] Quando eu saio, muita gente
tá sem máscara e não usa as coisas pra se cuidar. (Diogo)

Ficar mais em casa, eu vejo um monte de menino na rua, pra não
transferir coronavírus pros pais. (Rodrigo)
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Uma sugestão é que eles tem que usar a máscara, porque tem
alguns que não usa e eu vejo frequentemente adolescentes não usando a
máscara. (Júlio)

Tomem a vacina, se cuidem. Só que tem vários adolescentes na rua
que não usam máscara, né? (Talita)

Trouxeram também sugestões relacionadas à manutenção e cuidado com a sua

saúde mental, uma vez que este tema apareceu de forma relevante em suas falas

como uma das dificuldades enfrentadas no período.

Poder sair um pouco e conversar sobre as coisas ruins. (Celina)

Eu penso eu coisas boas, porque a minha saúde mental é boa, mas
eu penso em algumas pessoas também, no que eu posso ajudar. ( Kelvin)

É, se cuidar, porque tem muitos jovens com depressão,
principalmente nesse período agora, com depressão, ansiedade, tirar um
tempo pra eles mesmos, sabe? (Ana Luísa)

Acho que primeiramente é ter saúde mental. Acho que não pensar
negativo; pensar positivo. Se acontecer alguma coisa também não julgar.
Não julgar pra não ser julgado, tipo isso? (Talita)

Sarah trouxe a percepção do impacto negativo que a Internet e seus derivados

podem trazer para o dia a dia do adolescente, e como isso pode afetar a percepção

da realidade na qual está inserido.

Acredito que as vezes [a gente] faz as coisas que acha que é o
certo e não é, então nem sempre é bom você passar muito tempo na
internet porque pode te trazer coisas negativas [...] (Sarah)

Assim, para cuidar de si vários dos adolescentes trouxeram a percepção de que

precisam focar mais em si mesmos nos mais amplos aspectos e que este processo

de autoconhecimento pode auxiliar no enfrentamento da realidade a sua volta.

Eu aprendi que nesses tempos de pandemia eu comecei a me
cuidar, sabe? A lembrar mais de mim, cuidar mais de mim, pensar mais em
mim e parar de pensar nos outros. (Heloísa)

Eu tiro um tempo pra mim sempre, pra pensar sobre mim, as vezes
que eu to sempre tentando me colocar em primeiro lugar, porque eu acredito
que é, as vezes, é essencial você ser egoísta pra preservar sua saúde
mental, então eu preservo muito isso, a questão de saúde mental. Acredito
que é... você coloca as pessoas em primeiro lugar e esquece o que você
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quer, então, e é importante você pensar no que você quer também, porque
às vezes você faz uma coisa pra alguém e essa pessoa não faria o mesmo
por você. (Sarah)

Em contrapartida, colocaram a importância de ouvir o outro e buscar ajuda, porque a

rede de apoio também pode representar um importante papel no processo de

enfrentamento a ser vivenciado.

Sim, de sugestão pra eles eu tenho que eles possam, vamos supor,
que eles criam uma mente mais aberta porque hoje em dia você tem que ter
uma mente aberta pra tudo o que está acontecendo, e escutar as pessoas
quando for dar um conselho, porque um conselho pra mim nessa pandemia
foi muito importante pra mim, de qualquer uma pessoa, eu abracei muitos os
conselhos, e de muitas pessoas. E é isso que eu tenho pra falar pra eles.
(Heloísa)

Não separar muito do que você fazia antes, atividades física e
amizades. (Bernardo)

Olha, a maior parte dos adolescentes que eu conheço
desenvolveram problemas psicológicos né, então procurar alguém pra poder
ajudá-los, conversar com os pais. (Vanessa)

Katylen traz uma fala muito completa, que engloba diferentes aspectos da vida de

adolescentes, incluindo questões da fase etária e da pandemia.
Bom, eu diria pra muitos deles se cuidarem mais na pandemia,

porque eu vejo muitos amigos meus que estão em festas, vão pra bailes e
este é ponto central de uma doença. Eu diria pra eles pensarem mais sobre
isso, tipo não deixarem de ter contato com os amigos, mas diminuirem as
aglomerações, sabe? Eu diria pra eles não quererem desistir dos estudos, eu
tenho amigos que, por que fizeram isso? Desistiram porque não estavam
conseguindo entender a aula on-line, e que apesar de não ser tão bom como
o presencial, poxa, vocês já tão terminando o Ensino Médio, sabe? [...] Tem
uns que realmente deixaram de lado e tem outros que realmente desistiram
da escola, então, tanto nas duas partes, eu falo pra eles focarem mais nos
estudos e, bom, se cuidar em relação a tudo, né? quanto às prevenções [...]
tomar às prevenções em não confiar totalmente as pessoas, eu tenho amigos
que já foram drogados em festas então é bom tomar cuidado com isso.
(Katylen)

Uma questão bem relevante que aparece na fala de Katylen, mas também foi

colocado por Kenzo e Karina é a recomendação de que os adolescentes, apesar da

dificuldade de adaptação, não saiam do escala, pois relatam que colegas e

familiares deixaram de estudar no período.

Sim, tenho, a primeira coisa é estudar, porque eu não gostava de
estudar, eu detestava estudar, não gostava, só que eu vi que uma das
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tendências que é mais elogiada entre as pessoas é a inteligência. Então,
estuda para poder realizar seus sonhos. Conseguir o que você quer. É dar o
melhor de si nos seus sonhos, se esforçar bastante. E é isso. (Kenzo)

Ah, que não parem de estudar, né? Porque isso é muito ruim.
[Perguntada se algum conhecido que parou de estudar] sim, um familiar .
Porque perdeu o interesse. (Karina)

Ações voltadas à manutenção de hábitos saudáveis como a prática de exercício

físico, alimentação adequada e cuidados com a pele e cabelos também entram em

parte do que os adolescentes fazem para cuidar de si.

Me alimento bem, me exercito, tanto fisicamente quanto
mentalmente. [...] Às vezes eu dou um descanso pra mim. (Kenzo)

Além dos exercícios, eu tento, parece besteira né? Mas organizar
os dias que eu lavo meu cabelo, ter um dia próprio só pra mim, um dia único
pra eu me cuidar de mim mesmo (Vanessa)

[...] Na saúde em geral eu sempre me cuido muito, minha
alimentação ela não é completamente saudável, mas eu sempre dou
preferência assim, pra eu comer o máximo de proteínas e frutas no meu dia
a dia, mas eu também como muita coisa assim, como chocolate, eu sou
muito chocólatra. (Katylen)

O que eu faço? Eu tento me alimentar bem, dormir bem pra eu
acordar cedo e estudar e só eu acho. A e atividade física também eu faço.
(Júlio)

Cuidar de mim? Não sei, acho que me higienizar bastante, aí eu
acordo, lavo o rosto, escovo os dentes, tomo um banho todo dia a noite, aí
eu passo às vezes creme na perna, passo desodorante, passo um negócio
no rosto por causa das espinhas, acho que é isso. (Jean)

Ao final da entrevista realizada uma das adolescentes, Katylen, falou sobre o

impacto da conversa para que percebesse pontos que achava que estava se

cuidando, mas poderiam ser melhorados.

Tem muitas perguntas ao qual você que fez que, agora vendo, eu
possa talvez estar de certa forma, não estar me cuidando tanto quanto eu
achei que estava me cuidando, embora eu esteja, mas não tanto assim.
Então, foi bom refletir sobre isso. (Katylen)

Sua fala corrobora com a importância de uma escuta ativa em que o profissional

busque conhecer as necessidades de vida e saúde de adolescentes. Considerar

suas vivências e vulnerabilidades pode melhorar o vínculo destes sujeitos com
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profissionais, equipes, serviços de saúde e equipamentos sociais, despontando

como um caminho para o cuidado integral.

2.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Conhecer o dia a dia de adolescentes que residiam na comunidade de Heliópolis

durante a pandemia pela Covid-19 trouxe à tona distintas formas de re(construção)

de identidades e modos de vida. Apareceram percepções que abrangeram

diferentes aspectos e dimensões do cotidiano e que englobaram questões próprias

do período da adolescência, e também do processo de formação de suas

identidades. A partir dos relatos de experiências emergiram questões individuais,

mas que, tomadas em conjunto, tratam das experiências de adolescentes em

Heliópolis e, dadas as características do estudo, poderiam ser transpostas para a

abordagem da vivência de adolescentes durante a pandemia de Covid-19 em outros

contextos, principalmente em territórios urbanos periféricos, o que estimamos que

poderá interessar tanto agora como em momentos futuros da história (Nasser,

2021b).

Antes da pandemia do Covid-19, o dia a dia de adolescentes era marcado pelas

questões que envolvem a faixa etária em que se encontram, somadas às

vulnerabilidades e desigualdades da periferia. Conviver em um contexto

socioeconômico desfavorável faz com que adolescentes enfrentem fatores de risco e

estejam mais expostos à violência, ao abuso de substâncias, à falta de segurança e

que tenham ao seu dispor uma assistência institucional precarizada. (Vanderley,

2020).

A pandemia, para além de todas as consequências da própria doença, evidenciou

ainda mais essas vulnerabilidades e desigualdades presentes no contexto da

periferia (Furtado et al, 2021). O isolamento social tirou dos jovens e adolescentes

os meios institucionalizados de centros de convivência que desempenham a função

de construção de identidade e da imagem de cidadãos. As escolas foram fechadas e

circular pela comunidade passou a ser uma restrição, ao menos no âmbito público,



62

assim, as oportunidades de lazer ou de sociabilidade em que poderiam se formar

aglomerações foram afetadas.

A Ficha Vida e Cuidado com a Saúde (ANEXO A), dispositivo tecnológico utilizado

pelo Programa de Atenção à Saúde na Adolescência (PASA) do Centro de Saúde

Escola Samuel B. Pessoa (CSE) para o diálogo entre adolescentes e a equipe de

saúde, que foi utilizada como instrumento para a produção de dados principal deste

estudo, mostrou-se adequada ao propiciar a emergência de depoimentos de

adolescentes sobre saúde, cotidiano, preocupações e projetos. (Nasser et al, 2018)

A adoção da Ficha Vida e Cuidado com a Saúde como instrumento de produção de

dados na pesquisa qualitativa, por meio da técnica de entrevista semi-estruturada,

também se mostrou potente para o conhecimento sobre as experiências e

perspectivas sobre saúde e vida de adolescentes, durante a pandemia.

Quanto à autopercepção de saúde, abordada inicialmente no questionário, a

vinculação com o sistema de saúde é o primeiro passo para que se possa trabalhar

em conjunto com a população adolescente a compreensão de termos e elementos

que fazem parte do que a OMS coloca como definição de saúde

Um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não

apenas como a ausência de doença ou enfermidade. (OMS, 1947)

Ayres et al. (2012) consideram a noção de cuidado integral, a partir de quatro eixos

inter relacionados: necessidades, finalidades, articulações e interações. No eixo das

necessidades abordam a qualidade e natureza da escuta, acolhimento e resposta às

demandas de atenção à saúde; no das finalidades, graus e modos de integração

entre as ações de promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento de

doenças e sofrimentos, e recuperação da saúde/ reinserção social, busca-se criação

de sinergismos que otimizem o desenvolvimento das ações propostas. No eixo das

articulações aparecem os graus e modos de composição de saberes

interdisciplinares, entre as equipes multiprofissionais e as ações intersetoriais no

desenvolvimento das estratégias de atenção à saúde; e no eixo das interações se
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considera a qualidade e natureza das interações intersubjetivas no cotidiano das

práticas de cuidado.

O Ministério da Saúde (MS) preconiza que a Atenção Primária à Saúde (APS) atue

como um filtro que torne possível uma organização das Redes de Atenção à Saúde

(RAS). Desde de sua concepção e formulação na Conferência Internacional sobre

Cuidados Primários de Saúde, realizada pela OMS em Alma-Ata em 1978,

considera-se que os cuidados primários essenciais devem ser ofertados próximos

aos locais onde as pessoas vivem ou trabalham, garantindo assim que os princípios

doutrinários do SUS sejam assegurados, a universalidade - considerando a saúde

como direito fundamental de todo ser humano; a equidade - garantindo que todos

devem ter igualdade no acesso e na utilização do serviços, e assim o atendimento é

oferecido de acordo com as necessidades individuais, deve-se oferecer mais a quem

mais precisa e menos a quem menos necessita de cuidados; e a integralidade - que

considera o ser humano em sua totalidade, abarca as variadas dimensões do

processo-saúde doença e considera o indivíduo, sua família  e coletividade.

A APS, por ser a porta de entrada do SUS, tem como potencialidade agregar e

englobar adequações para propor mudanças e também para as realizar. Ela se volta

para territórios específicos e não para agravos como ocorre com a atenção

secundária e terciária (Ayres, 2012).

O território tem à disposição serviços como as Unidades Básicas de Saúde (UBS),

academias de saúde e conta com o programa de estratégia de saúde da família

(ESF), Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e a Casa do Adolescente. Contudo,

ao compilar o que os adolescentes do território de Heliópolis colocam sobre sua

interação e acompanhamento nos serviços de atenção básica percebe-se que

apenas uma minoria de fato chega aos serviços. As queixas e os agravos foram

relatados como os elementos que levam os adolescentes a buscarem o serviço de

saúde, e por este motivo chegam à AMEs e hospitais para atendimento.
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Um questionamento precisa ser considerado: se o território conta com equipamentos

de saúde, por que os adolescentes revelaram serem tão pouco acompanhados

pelos setor saúde e terem um autoconhecimento de saúde tão distante de toda a

potencialidade mostrada pela quantidade e diversidade de serviços do território?

Para responder a esta pergunta deve-se buscar a compreensão de como o

adolescente coloca suas necessidades e como os serviços as apreendem, como

respondem a isso, como se articulam entre si e quão adequadas estão as interações

realizadas.

Os adolescentes trouxeram como necessidade a prática de exercícios físicos e o

auxílio em se criar e manter uma alimentação adequada. Colocaram também sobre

a intensificação do aparecimento ou agravamento de problemas e doenças

relacionadas à saúde mental, como ansiedade, depressão e distúrbios de imagem, e

sobre as questões relacionadas às transformações corporais da adolescência, às

transformações que apareceram como resultado da pandemia e também dúvidas a

respeito da sexualidade e início da vida sexual, estas muito ligadas principalmente

ao problema de engravidar, evitar “ter um filho” e não à precenção de IST.

Os profissionais de saúde, por sua vez, trabalham com as demandas ativamente

expressas, com uma abordagem atrelada às queixas pontuais que são colocadas

pelos adolescentes. Assim, a prescrição de medicamentos, exames ou

encaminhamentos para especialistas são as principais medidas adotadas. As

queixas são identificadas como necessidades de saúde, contudo, a resposta que se

tem para elas são vinculadas estritamente às medidas mencionadas. A comunicação

efetiva entre as equipes visando ao exercício da inter e transdisciplinaridade,

considerando a gestão democrática e participativa no cotidiano do trabalho das

equipes ainda se mostra falha na realidade dos serviços. E as interações se formam

através de relações cordiais, mas se restringem à verticalização das relações, os

adolescentes, os profissionais e a gerência dos serviços são vistos de forma

assimétrica (Ayres, 2012).

Para além da superficialidade de se resumir a abordagem do profissional de saúde

em relação à sexualidade restrita à busca de se evitar a “gravidez indesejada” ou
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apenas prevenir as IST/Aids, é preciso que haja a desconstrução do olhar normativo

limitado à esfera reprodutiva. Cabe a instauração de uma discussão mais

aprofundada sobre quais são os sentidos, valores e significados que surgem com a

vivência da sexualidade e da reprodução. (Ayres, 2012).

Aparecem então, neste contexto, os marcadores sociais da diferença, e são eles que

permitem que se conheça as disparidades sociais e suas complexas articulações

com a saúde. Revelaram-se, nas falas, heterogeneidades no território, desvantagens

sociais que não podem ser reduzidas a um único marcador social da diferença, que

na verdade vários deles se entrelaçam e assim atuam de forma complexa na

produção de desigualdades (Oliveira, 2020). A interseccionalidade enquanto uma

perspectiva teórico metodológica, nos auxilia a compreender como gênero e raça -

dois marcadores que se destacaram neste trabalho, atravessam o cuidado em

saúde.

Os adolescentes trouxeram percepções e inquietações a respeito da descoberta de

sua sexualidade e mudanças corporais que são comuns do período, mas além

delas, a pandemia trouxe consigo outros elementos que também devem ser

incorporados à discussão de como a temática pode ser passada à população em

questão.

Nas entrevistas, houve referência sobre a formação de identidade em relação à

importância do outro: estar bonita/bonito para o outro, estar atraente ao olhar do

outro sobre alterações visuais em decorrência ao aumento ou diminuição do peso. A

fala sobre o desconforto com a aparência e características corporais apareceu

atrelada à referência de um padrão de beleza imposto socialmente. A forma como o

adolescente atribuiu significado às mudanças do corpo físico perpassou por

atravessamentos de gênero ; meninos e meninas mostraram se colocar de maneira

diferente justamente porque são meninos ou meninas.

As meninas foram as que mais trouxeram preocupações com os padrões de beleza

e ressaltaram pressões que sentem para se adequar a isso, ou mostraram entender

como ser uma conquista alcançar este padrão. Há uma cultura hoje que exige mais
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dos corpos femininos do que dos corpos masculinos, pois desde pequenas as

mulheres são educadas por uma cultura que as incentiva a seguir padrões de beleza

pré-estabelecidos e assim a desenvolverem uma preocupação excessiva com a sua

aparência (Pilger, 2021).

A cor da pele também apareceu como outro marcador social a ser considerado. De

maneira geral, quando perguntados a respeito de sua raça/cor e como isso

influencia no seu dia a dia, os adolescentes expressaram certa dúvida ou pouco

entendimento sobre o impacto de cor da pele nas questões de seus cotidianos. Dois

adolescentes - Kelvin e Sarah - colocaram de maneira explícita que não percebiam

ser relevante para o seu dia a dia. Um destes se autodenominou como branco,

Kelvin. A não percepção da relação entre raça e dia-a-dia em pessoas brancas pode

estar relacionada aos sentidos de neutralidade atribuídos a cor “branca”, como se

essa questão fosse relevante somente entre os adolescentes pardos e negros.

Abordagens sobre o racismo fazem-se então necessárias para a adolescência, uma

vez que parece haver dúvidas a respeito do tema e que falas como a do adolescente

que é branco pode expressar uma neutralidade acompanhada de um racismo

estrutural que mascara o problema social existente no Brasil a esse respeito. A

discussão suscita a percepção de que o problema existe e precisa ser colocado em

pauta para então ser superado. O debate se mostrou necessário pelo marcador

social da cor da pele, mas se estende para todos os outros marcadores, uma vez

que eles se entrecruzam nos indivíduos e a construção de sua identidade é

atravessada por todos eles (Monsma, 2015).

Diferentemente do que se esperava, os adolescentes não apontaram em suas falas

a percepção que têm em relação à conhecidos, colegas e familiares a respeito de

pessoas com deficiência. Nem mencionaram a vivência ou prática de bullying

atrelado ou não à deficiência e outros fatores que podem desencadeá-lo. Apesar de

não mencionado, quando abordados a respeito da violência, dois elementos muito

comuns à prática da discriminção, ou do bullying no ambiente escolar, aparecem em

algumas das falas. Quando Dênis coloca que seu histórico de briga é grande e que

já se utilizou dela como ferramenta no seu dia a dia aparece como um possível
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autor/agressor, pois seu comportamento agressivo pode o tornar um autor de

bullying como resposta a uma tentativa de obtenção de popularidade e poder. Já

Talita, quando se coloca como aquela que observa o ocorrido, mas se omite e

prefere não interferir, pode estar se colocando numa posição de espectador/

testemunha (Silva, 2018)

O profissional de saúde comumente aborda somente esta temática ao levar para o

adolescente o assunto sobre violência. Contudo, com as falas identifica-se que há

uma necessidade de adaptação à percepção da violência em todos os seus

aspectos, não só restrito ao bullying. Saber diferenciar os variados tipos de

violências - física, sexual, psicológica ou negligência/abandono - e riscos a que o

adolescente pode estar exposto aparece neste sentido como uma necessidade de

saúde que também precisa de atenção.

Aprofundando um pouco mais nos riscos e vulnerabilidades relacionadas ao

adolescente, a percepção da violência vivida em algum contexto de vida do

adolescente, e a exposição ao álcool e outras drogas ilícitas aparecem como

aspectos, muitas vezes colocados em relação ao outro e não a algo próximo o

suficiente para que se tornasse uma preocupação para o adolescente. Quanto à

violência, pouco foi relatado ou identificado, 12 adolescentes não se sentem

expostos, em nenhum espaço, à violência. Uma adolescente, em específico, trouxe

a percepção de um cenário violento ao seu entorno e soube identificar de forma

ampla diferentes tipos de violência em que está inserida ou pode observar no seu

dia a dia. Ela relatou já ter vivenciado a violência em seu contexto familiar e que isso

culminou em traumas e sensibilização com cenários observados em sua

comunidade. Outra adolescente, por sua vez, relatou também já ter vivenciado a

violência, mas não quis expor o acontecimento, afirmando ser algo que a deixa

desconfortável.

O fato de a violência ter sido pouco abordada e percebida pelos adolescentes pode

ser decorrente de uma sociedade marcada pela banalização da violência. No Brasil,

de maneira geral, houve um aumento da violência contra a criança, adolescente e a

mulher, e, ao mesmo tempo, a pandemia prejudicou a procura dos serviços de
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proteção a estes grupos mencionados. Assim, houve uma diminuição nos números,

o quê, na verdade, deve ser considerado como um alerta, pois não reflete a

realidade (Fiocruz, 2020).

Instrumentalizar o adolescente a respeito deste tema, permite que esteja preparado

para buscar ajuda quando perceber que pode estar vivenciando alguma das formas

de violência apresentadas. Este conhecimento é um primeiro fator protetivo para o

adolescente que, em meio a pandemia, ficou comprometido pela limitação de trocas

com pares e profissionais da saúde, bem como pelo fechamento de alguns serviços.

Na adolescência, o corpo está em constante mutação, ocorre neste tempo uma

busca pelo encontro de seu lugar no mundo, uma vez que não se enxerga mais

como uma criança, mas também não se vê como um adulto. O processo de

aceitação do corpo emerge neste período de inquietações. (Aberastury, 1981). A

pandemia, por sua vez, trouxe impactos para o corpo: o adolescente têm menos

possibilidade de movimentar-se, devido, dentre outras coisas, ao isolamento.

Uma outra mudança característica da adolescência aparece na transição do

indivíduo que antes estava sob uma esfera de proteção dos pais e da família para o

início de uma integração que se faz com grupos de pares na sociedade (Carvalho et

al, 2017). A pandemia afetou diretamente os espaços de socialização em que o

adolescente poderia adentrar, as escolas e espaços de lazer se fecharam, e

portanto, o núcleo familiar passou a ser o principal elemento de interação que o

adolescente vivenciou.

Nesse sentido, apesar de os impactos das mudanças impostas pela pandemia não

serem ainda completamente conhecidos, os resultados deste trabalho evidenciam

dificuldades encontradas pelos adolescentes nas trocas com os pares,

constituindo-se uma barreira importante em seu desenvolvimento. Quando

perguntados a respeito de amizades e relacionamentos amorosos, o que mais se

destacou foram falas a respeito do distanciamento e interrupção de relacionamentos,

contudo relatam também que precisaram buscar formas de manter estas relações ou

até mesmo criar novas, e que isso foi possível de ser feito em muitas das situações.
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Na pandemia o adolescente se distanciou dos meios sociais em que antes estava

inserido e se viu fechado em núcleos menores devido às imposições de isolamento

social e de mobilidade urbana. Queixaram-se de questões relacionadas à saúde

mental e trouxeram percepções sobre as mudanças corporais significativas que

ocorreram no período da adolescência e estão ligadas à aceleração do crescimento

e às alterações hormonais. No período de isolamento teve que vivenciar as

alterações em seu corpo e ao mesmo tempo lidar com um distanciamento dos meios

em que estava socialmente inserido, com a crescente volta à normalidade e às

rotinas os encontros pode se tornar mais incômodos, uma vez que as mudanças

ocorridas estão mais evidentes para os indivíduos que não participaram do processo

de mudança vivenciado pelo adolescente.

As redes sociais foram os principais instrumentos de socialização utilizados no

período, elas permitiram que mesmo com a restrição do espaço os adolescentes

pudessem manter contato com amigos, conhecidos e familiares que não residem no

mesmo espaço quando o encontro presencial não foi possível. Contudo, ao mesmo

tempo que se mostraram excelentes meios para permitir que o adolescente

vivenciassem relações entre pares, a pandemia trouxe um aumento excessivo do

seu uso e da utilização de telas de maneira geral.

Além da ferramenta como forma de socialização, a escola precisou migrar e se

adaptar ao formato das telas. O “ir à escola” passou a ser vivenciado em frente à

elas, seja à tela de um computador, ou de um celular, a interação com as redes e o

seu uso intensivo precisa ser analisado com mais cautela. Ao mesmo tempo que

organizações importantes como a OMS no guia: “COVID-19 parenting” reconhece

que o uso da internet é essencial para a sociabilidade dos adolescentes, e que essa

população é habilidosa com a tecnologia. Coloca também que ainda existe uma

imaturidade para compreender os riscos envolvidos em certas práticas que ocorrem

na sociabilidade digital, pois a interpretação e mediação dos conteúdos e das

informações consumidas podem ocorrer quase que sem filtros (Deslandes e

Coutinho, 2020).
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O adolescente ter uma rede de apoio familiar e de amizade estruturada proporciona

a ele um fator protetivo benéfico ao processo de adaptação no período pandêmico.

A rede de apoio é essencial para prevenir também o aparecimento de doenças ou

complicações relacionadas à saúde mental. Este foi um tema muito abordado pelos

adolescentes, principalmente quando questionados quanto às coisas ruins que

vivenciaram na pandemia ou às dicas e recomendações para outros colegas do

grupo. A ansiedade e depressão foram os principais elementos abordados e se

mostrou ser, de longe, um dos elementos mais prejudiciais relatado pelos

adolescentes e que precisa de uma atenção especial pelos profissionais de saúde

por se identificar aqui uma necessidade de saúde de grande relevância. A saúde

mental está diretamente relacionada a um bom funcionamento psicossocial e ao

estado de bem estar em níveis altos. Para o adolescente, ela faz parte do processo

de perceber, compreender e interpretar o universo que o circunda (Fiocruz, 2020).

Outra questão que revela riscos e vulnerabilidades relacionadas ao adolescente que

apareceu nas entrevistas fala sobre à exposição ao álcool e outras drogas ilícitas.

Apenas um terço dos adolescentes revelaram a ingestão de álcool, e sempre se

atentando ao cuidado de que sabem o seu limite e que o uso é realizado para

diversão apenas, portanto não se torna um problema. Este achado pode apontar

para duas possíveis interpretações, na primeira, o adolescente de fato conhece os

riscos a que está exposto em relação ao uso de drogas lícitas ou ilícitas, na segunda

essa fala de que o álcool é usado é apenas para diversão e os limites são bem

conhecidos pode apenas mascarar uma uma banalização do uso do álcool. No

Brasil, o álcool é a substância psicotrópica considerada droga legal que mais é

utilizada por adolescentes, contudo o seu uso nesta fase é um fator de exposição

para problemas de saúde na idade adulta, e aumenta o risco de o indivíduo vir a ser

um consumidor em excesso ao longo da vida. O adolescente tem uma maior

tendência à impulsividade e atividades de risco, e o uso de álcool pode trazer

prejuízo ao desenvolvimento cerebral na infância e na adolescência, determinando

repercussões durante a vida adulta (SBP, 2017).
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Katylen trouxe como recomendação para outros adolescentes que em festas e

eventos outros colegas não deveriam confiar totalmente nas pessoas, pois conhece

amigos que foram drogados em tais circunstâncias. Aparece aqui mais um ponto de

vulnerabilidade, uma vez que o adolescente pode estar mais exposto à violência ou

a se colocar em situações de violência quando está sob o efeito do álcool ou de

algum outro tipo de droga. Aparece aqui então a necessidade de se criar, para

adolescentes, ações de promoção da saúde e da cultura de paz (Andrade, 2012).

Para além dos serviços de saúde, os espaços de lazer que podem proporcionar

encontros entre os próprios adolescentes e outros indivíduos participantes da vida

deles, as escolas e o próprio núcleo familiar em que o adolescente está inserido

desempenham possíveis redes de apoio com papéis importantes na construção

identitária e social. Assim, com a volta do acesso do adolescente a todos esses

meios, profissionais destes serviços precisam estar atentos e se mobilizar na busca

das disparidades e vulnerabilidades percebidas, visando a minimização dos

impactos negativos agravados pela pandemia da Covid 19.

Quanto aos espaços de lazer restritos durante grande parte do período, os

adolescentes relataram a busca por atividades que pudessem ser adaptadas para a

realidade da quarentena. As redes de apoio aparecem mais uma vez como fator

protetivo para o exercício da resiliência dentro destas situações. Quando

considerados momentos de crise ou mudança, como o que pode ser experimentado

em um cenário de pandemia, as redes de apoio podem criar possibilidades de

subsistência  (Juliano e Yunes, 2014).

Percebeu-se através das entrevistas que foi possível para os adolescentes manter

ou adaptar algumas das atividades prazerosas, fazendo até mesmo com que fossem

descobertos novos hobbies e que as atividades desenvolvidas pudessem contribuir

para a renda familiar. Os resultados obtidos revelam-se muito positivos para

inclusive serem divulgados para outros adolescentes. Jogos online, a prática de

novos esportes como andar de skate ou jogar futebol, a produção de músicas e

histórias que foram divulgadas em redes sociais, a descoberta de séries e animes
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através de plataformas de streaming foram algumas das atividades prazerosas

descobertas.

Dos adolescentes com dezesseis anos ou mais, 5 deles mencionou já desenvolver

algum tipo de trabalho ou atividade remunerada como forma de obtenção de renda

para si e/ou para a família. Katylen e Heloísa colocaram ainda que iniciaram a

atividade em decorrência de mudanças que ocorreram com a pandemia. Vanessa

pela dificuldade de encontrar um emprego formal no período, passou a ajudar uma

conhecida em serviços prestados na assistência doméstica. Em trabalho

desenvolvido por Furtado et al (2021) ressalta-se que nas comunidades, houve

redução de renda para 87,3% das 450 pessoas que afirmaram o ocorrido em suas

casas. Os dados aqui encontrados podem estar diretamente atrelados a essa

diminuição de renda na população periférica, uma vez que o elevado número de

adolescentes acima de 16 anos que exercem algum tipo de atividade remunerada

pode ser consequência da diminuição da renda em suas lares.

Uma vez que Heliópolis possui em um mesmo território distintas formas de

condições de vida, situações de exposição a riscos e vulnerabilidades - nos eixos:

individual, social e programático (Ayres et al, 2003) - a UNAS adotou uma forma de

divisão em núcleos para melhor compreensão de toda a dinâmica territorial. A

observação dos diferentes núcleos mostrou que nos mais centrais havia mais

estrutura e possibilidades para a circulação de pessoas e bens, e, por outro lados,

nos núcleos mais afastados, havia maior desigualdade e vulnerabilidade (Nasser et

al, 2021), refletindo em riscos diferenciados para a pandemia e, certamente, também

em impactos para os sujeitos adolescentes.

Convidar os adolescentes a vocalizarem sobre elementos importantes para que

pudessem, individualmente, se adaptar ao período pandêmico, mas ao mesmo

tempo estimulando que trouxessem recomendações para os pares trouxe à tona

diversos aspectos e percepções sobre o cuidado. Sugestões voltadas para a

manutenção dos cuidados sanitários, manutenção de hábitos saudáveis,

manutenção e cuidado com a sua saúde mental, cuidados com riscos da Internet e

de seus derivados, a relevância do autoconhecimento, a busca de rede de apoio e
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permanência estudantil, foram as principais recomendações que surgiram e que, de

maneira bem ampla, favorecem a emergência das principais necessidades em

saúde colocadas.

Tedros Adhanom Guebreyesus, o diretor geral da OMS, trouxe em um de seus

pronunciamentos uma fala que resume a importância da equipe de saúde considerar

que além dos impactos diretos da pandemia da Covid-19, repercussões seríssimas

para as crianças e adolescentes podem ocorrer, não se sabe muito bem quais serão

os efeitos que surgirão, mas as consequências para esta população podem ser

maiores que o número de mortes causadas pela doença.

Dentre as potencialidades do estudo, é possível mencionar a implicação prática com

os adolescentes da população participante - seja pela reflexão proporcionada pela

aplicação da ficha verde aos 18 adolescentes entrevistados, como também pelo

compromisso de devolutiva via encontro na UNAS, conforme acordado desde o

começo da pesquisa. Além disso, os materiais educativos da pesquisa

Desigualdades e vulnerabilidades na epidemia de covid-19: monitoramento, análise

e recomendações, contaram com a participação das responsáveis por este TCC,

contribuindo, por exemplo, com a participação no vídeo sobre a temática do estudar

na pandemia - em que adolescentes e jovens de diferentes territórios que relataram

suas vivências e formas de se adaptar às mudanças oriundas da pandemia -, além

da contribuição na elaboração de recomendações sobre a temática da juventude,

dirigidas aos movimentos sociais e gestores públicos (Furtado et al, 2021). A

aplicação da Ficha Vida e Cuidado com a Saúde, originalmente formulada para a

assistência, em contexto de pesquisa também pode ser tomada como um ganho

proporcionado por este estudo, sugerindo um caminho viável e profícuo para outras

investigações. Sobretudo, este estudo ensejou o aprofundamento do conhecimento

sobre as experiências de saúde e de vida de adolescentes em um território urbano

periférico, que pode contribuir para a análise de outros contextos, tanto nos dias de

hoje, como para aprendizagens voltadas ao futuro (Nasser et al, 2021b).

Devido ao tempo e ao contexto para o desenvolvimento do TCC, as análises deste

estudo suscitam continuidade. Os próximos passos poderão ocorrer em decorrência
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de sua relação tanto com a pesquisa Desigualdades e vulnerabilidades na epidemia

de covid-19: monitoramento, análise e recomendações, que tem previsão de

desdobramento para o enfoque das experiências de resistência dos territórios

periféricos em contexto de pandemia; como também pela vinculação a uma política

pública para a saúde voltada ao cuidado integral destes sujeitos, a Linha de Cuidado

para a Saúde na Adolescência e Juventude para o SUS em SP. Em ambos os casos,

as possibilidades futuras de prosseguimento deste trabalho advêm das

aprendizagens que este já proporciona sobre a experiência de adolescentes que

vivem em territórios urbanos periféricos tiveram sobre a pandemia.

3. CONCLUSÃO

3.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao conhecer o dia a dia de adolescentes habitantes da comunidade de Heliópolis,

São Paulo, foram apresentadas formas de (re)construção da identidade e modos de

vida, concretizando assim o principal objetivo delineado. Para o profissional da

saúde, o estudo trouxe à tona conhecimentos sobre as necessidades de saúde e

marcadores sociais da diferença que reforçam a importância de um cuidado integral

e que considere as disparidades sociais e suas complexidades para as articulações

com a saúde.

Este trabalho de conclusão de curso corrobora com os achados na literatura ao

reforçar aspectos trazidos pelos adolescentes como possíveis impactos decorrentes

da pandemia, mudanças associadas ao isolamento social, ao aparecimentos de

problemas de saúde mental, ao aumento do uso de telas, às perdas relacionadas à

interrupção de atividades, amizades ou relacionamentos, à identificação de redes de

apoio que atuassem como fatores protetivos ou que revelassem vulnerabilidades e

o impacto de todas estas mudanças na saúde do adolescente.

Para se aprimorar o que se sabe sobre o impacto futuro de tudo o que foi vivido no

período de 2020 a 2021 com a pandemia da Covid-19, é necessário que seja

realizada uma escuta ativa que considere os sujeitos adolescentes como parte do
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processo, com vistas a possibilitar uma construção mais efetiva de políticas públicas

voltadas para as realidades periféricas.
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ANEXO A – Ficha Vida e Cuidado Com a Saúde

Programa de Assistência à Saúde do Adolescente
“Vida e Cuidado com a Saúde”

Equipe Multiprofissional

Conversa à distância (por telefone)

Matrícula:                                    Data:

Conversa presencial: autopreenchimento Sim Não

Motivo: ___________________________________________________________________

Conversa à distância (por telefone) Sim Não

Você pode falar agora?    Sim            Não

Por quê? __________________________________________________________________

Nova proposta de ligação: dia  _________________________________________________

Nome:

Apelido:                                 Idade:

Como você está?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

SAÚDE

Como está sua saúde?

(  ) Ruim                   (  ) Mais ou menos             (  ) Boa

Por quê?
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

CORPO

Você se acha:

◻ Alt@

◻ Baix@

◻ Normal

Você se acha:                      Você se acha:

◻ Magr@ ◻Branc@

◻ Gord@ ◻Pret@

◻ Normal ◻Pard@

◻Amarel@

Você tem alguma dificuldade para:

◻ Enxergar

◻ Escutar

◻ Falar

Para você já veio a primeira...

♀  menstruação?

♂  ejaculação?

◻ Não ◻ Sim, com _______ anos.

O que você pensa sobre seu corpo?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

COTIDIANO

O que você tem feito nos tempos de Coronavírus?
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Você mora com quem? Como é conviver com as pessoas que moram com você?
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

As pessoas da sua casa te ajudam ou atrapalham? Como?
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Você está estudando atualmente? Que ano? Em que escola?
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Como estão ocorrendo as atividades?
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Você está trabalhando? O que faz?
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

O que faz para se divertir?
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Como você consegue dinheiro para fazer as coisas?
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Você tem crush ou namora? Já teve, ou tem relações sexuais? Como menino ou menina?
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Você tem encontrado com crush ou namorado/a nesta fase? Como? Onde?
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Como você faz para conhecer uma pessoa nesta fase?
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

As drogas, o álcool e o cigarro entram na sua vida? Como? O que você acha disso?
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Você se sente exposto à violência ( na rua, na escola, na sua comunidade, na sua casa,
etc)?
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

VIDA

Três coisas legais de sua vida atualmente: Três coisas ruins de sua vida atualmente:

1._________________________________
___________________________________
2. _________________________________
___________________________________
3. _________________________________
___________________________________

1._________________________________
___________________________________
2. _________________________________
___________________________________
3. _________________________________
___________________________________



84

Um fato que marcou sua vida:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Desejos para o futuro:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

O que você faz para cuidar de você?
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Você tem sugestões para outros adolescentes durante a pandemia?
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Você gostaria de perguntar algo a mais ou fazer algum comentário?
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Roteiro de orientações gerais

Orientações específicas conforme as respostas do adolescente:
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ANEXO B – Termo de consentimento livre e esclarecido

O DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM
PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO DE DADOS POR QUESTIONÁRIO PARA

MENORES DE 18 ANOS

Título do Projeto de Pesquisa: DESIGUALDADES E VULNERABILIDADES NA
EPIDEMIA DE COVID-19: MONITORAMENTO, ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES
Pesquisadora Responsável: LUMENA ALMEIDA CASTRO FURTADO

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa acima
especificada. O convite está sendo feito a você porque é importante compreender como a
epidemia está acontecendo na região onde você mora, a partir de sua experiência.

A qualquer momento, antes, durante e depois da pesquisa, você poderá solicitar
maiores esclarecimentos, recusar-se a participar ou desistir de participar. Em todos esses casos
você não será prejudicado(a), penalizado(a) ou responsabilizado(a) de nenhuma forma.

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com o
pesquisador responsável LUMENA ALMEIDA CASTRO FURTADO, nos endereços: R.
Botucatu, 740, V. Clementino, sala 451, (profissional), R. Homem de Melo, 70, Perdizes
(pessoal), nos telefones 11 55764848 voip 2197 , celular 11972816212 e e-mail <
lumenafurtado@gmail.com >. Este estudo foi analisado por um Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) que é um órgão responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de
todas as pesquisas envolvendo seres humanos. Caso você tenha dúvidas e/ou perguntas sobre
seus direitos como participante deste estudo ou se estiver insatisfeito(a) com a maneira como
o estudo está sendo realizado, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
Universidade Federal de São Paulo, situado na Rua Botucatu, 740, CEP 04023-900 – Vila
Clementino, São Paulo/SP, telefones (11) 5571-1062 ou (11) 5539-7162, às segundas, terças,
quintas e sextas, das 09:00 às 12:00hs ou pelo e-mail cep@unifesp.br.

Todas as informações coletadas neste estudo serão confidenciais (seu nome jamais será
divulgado). Somente o pesquisador e/ou equipe de pesquisa terão conhecimento de sua
identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo. Os dados coletados serão utilizados
apenas para esta pesquisa.

Após ser apresentado(a) e esclarecido(a) sobre as informações da pesquisa, no caso de
aceitar fazer parte como voluntário(a), você deverá rubricar todas as páginas e assinar ao final
deste documento elaborado em duas vias. Cada via também será rubricada em todas as
páginas e assinada pelo pesquisador responsável, devendo uma via ficar com você, para que
possa consultá-la sempre que necessário.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A
PESQUISA

✔ Justificativa para realização da pesquisa: Desafios impostos pela atual epidemia do
Covid-19 junto a populações mais vulneráveis.

mailto:lumenafurtado@gmail.com
mailto:cep@unifesp.br
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✔ Objetivos da pesquisa: Analisar os processos e os impactos da pandemia do
COVID-19, das medidas e ações realizadas para a prevenção, contenção e enfrentamento,
bem como as formas de operacionalização de redes de apoio, ajuda mútua e de solidariedade
organizadas pelos grupos sociais participantes da investigação, considerando as desigualdades
e vulnerabilidades.
✔ População da pesquisa: Em São Paulo: moradores(s) das regiões de Heliópolis,
Centro (Cracolândia), Vila Mariana, Vila São José, Vila da Paz, Miguel Inácio Curi, Jardim
Helian; em Diadema: moradores(s) de Eldorado; em Osasco: moradores(s) das regiões de
Quitaúna, Jardim Bonança, Morro do Socó e Jardim Veloso; em Guarulhos, moradores(s) do
conjunto habitacional Minha Casa, Minha Vida do Pimentas, Granja Eliana, Jardim São Luiz,
Bosque Maia; em Santos: moradores(s) da região da Alemoa e Saboó;
✔ Procedimentos aos quais será submetido(a): Sua participação consistirá em:
responder a um questionário com questões fechadas de múltipla escolha que levará em torno
de 20 minutos para ser respondido; esse questionário poderá ser auto-respondido ou realizado
por um(a) pesquisador(a) treinado(a)
✔ Riscos em participar da pesquisa: Não há riscos em participar do estudo, mas alguns
temas tratados podem trazer algum desconforto ou constrangimento. Você poderá deixar de
participar em qualquer momento da pesquisa e solicitar orientações que julgar pertinente
sobre temáticas tratadas no estudo. Durante a vigência da pandemia pelo Covid-19, serão
observadas as orientações para controle da propagação da doença;
✔ Benefícios em participar da pesquisa: Não há nenhum benefício direto na
participação. Entretanto, os resultados do estudo poderão contribuir para apontar lacunas e
construir uma melhor resposta ao enfrentamento da epidemia por parte dos poderes públicos;
✔ Privacidade e confidencialidade: Os dados de pesquisa serão tratados de forma
anônima, com privacidade e confidencialidade; todas a informações do questionário será
armazenada em banco de dados que não permitirá identificação de quem respondeu;
✔ Acesso a resultados parciais ou finais da pesquisa: A pesquisa será acompanhada,
em cada um dos campos onde se desenvolverá o estudo, por uma comissão de
acompanhamento comunitário constituída por pessoas das comunidades participantes do
estudo. Além disso, serão divulgados relatórios, produções científicas e material audiovisual
sobre os resultados e organizado um processo de devolutiva dos dados junto à comunidade a
ser organizado com a referida comissão para que seja discutida e apropriada pela comunidade;
✔ Custos envolvidos pela participação da pesquisa: a participação na pesquisa não
envolve custos, tampouco compensações financeiras;

Consentimento do(a) participante
Eu, abaixo assinado(a), declaro que concordo em participar desse estudo como

voluntário(a) de pesquisa. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) sobre o objetivo
desta pesquisa, que li ou foram lidos para mim, os procedimentos nela envolvidos, assim
como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação e esclareci todas as
minhas dúvidas. Foi-me garantido que eu posso me recusar a participar e retirar meu
consentimento a qualquer momento, sem que isto me cause qualquer prejuízo, penalidade ou
responsabilidade. Autorizo a divulgação dos dados obtidos neste estudo mantendo em sigilo
minha identidade. Informo que recebi uma via deste documento com todas as páginas
rubricadas e assinadas por mim e pelo Pesquisador Responsável.
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Nome do(a) participante:_______________________________________________________
Contato (e-mail ou celular):
___________________________________________________________________________

Assinatura:_______________________________ Local e data:________________________

Declaração de concordância do(a) responsável legal
Preencher apenas se o(a) participante for menor de 18 anos de idade
Acredito ter sido suficientemente informado(a) e declaro concordância com os termos do
projeto.

Nome:______________________________________________________________________
Natureza (grau de parentesco, tutor, curador etc.):___________________________________
Documento de identidade nº: ___________________________________________________
Telefone: (___)_________________  E-mail:_______________________________________

Assinatura:____________________ Local: _____________________________________
Data: ____/____/_____

Declaração da pesquisadora
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos Livre e

Esclarecido deste participante para a participação neste estudo. Declaro ainda que me
comprometo a cumprir todos os termos aqui descritos.

Nome da Pesquisadora: Susanne Rodrigues

Local/data: São Paulo, 20/01/2021
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