
Título: Adolescência em evidência nas políticas de Saúde e Educação. 

 

INTRODUÇÃO: A adolescência é um período de transição da fase infantil para a fase adulta, período que pode 

durar quase uma década, envolvendo aspectos físicos, cognitivos e fatores psicossociais. Pela especificidade 

desta transição é importante investigar a inserção dos adolescentes pelas políticas de Saúde e Educação, tendo 

como recorte para análise, ações preconizadas através dos programas e projetos vinculados aos ministérios da 

Saúde e Educação, contribuindo com maior conhecimento a respeito dessa etapa da vida e de sua interface com a 

sociedade em geral. Sendo assim, o tema deste projeto intitulado Estudo sobre a inserção do direito a saúde 

na adolescência nas políticas de Saúde e Educação está relacionado à adolescência na atualidade e como a 

sociedade e o Estado cuidam do desenvolvimento desses futuros adultos. Índices assinalam um contingente de 

adolescentes contaminados por DSTs/AIDS, bem como, inúmeras situações de gravidez na adolescência e 

evasão escolar como conseqüência desta gravidez precoce. OBJETIVO GERAL: Investigar como o direito à 

saúde pelo adolescente está contemplado na Política de Saúde e na Política de Educação, identificado 

articulações e interfaces existentes entre essas políticas, a fim de analisar, socializar e propor estratégias que 

possam contribuir na promoção dos direitos do adolescente e sua família tanto no âmbito da saúde como da 

educação, fomentando a intersetorialidade entre as políticas. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, norteada pelo Método Dialético Critico. Para a coleta dos dados será desenvolvido estudo 

documental, utilizando fontes documentais como leis, projetos, documentos oficiais em geral, plano 

estadual/federal/municipal de saúde e de educação. Para a análise dos dados será utilizada a técnica de análise de 

conteúdo (BARDIN, 1991) contemplando a aproximação teórica com a realidade. RESULTADOS: Aprovado 

pela Comissão Científica da FSS/PUCRS. Elaboração da listagem dos documentos e buscas de referências para a 

conceituação das categorias. 

 

 

 

 


