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RESUMO 

A adolescência é um período de vida marcado por diversos conflitos, modificações e 
descobertas, entre elas a primeira relação sexual, atividade frequentemente realizada de 
forma precoce e na maioria das vezes, sem a devida orientação ou proteção. Isso tem 
resultado em maior vulnerabilidade às Infecções Sexualmente Transmissíveis e à 
gravidez indesejada nessa população. Tais casos permanecem crescentes apesar da 
existência de políticas públicas existentes sobre saúde do adolescente e de ações 
educativas sobre saúde sexual. Neste estudo implementou-se uma ação educativa 
participativa sobre saúde sexual utilizando um jogo temático. A estratégia baseou-se na 
necessidade de ações educativas que possibilitem vincular a informação à reflexão, 
aproximando o conhecimento da realidade para que o adolescente se torne participante 
ativo da promoção de sua saúde sexual, em um processo permanente de autonomia e 
aprendizado, elementos essenciais para a tomada de decisões. Os objetivos foram: 
Analisar as percepções de adolescentes a respeito da sua experiência em uma ação 
educativa participativa sobre saúde sexual; Identificar o conhecimento dos adolescentes 
sobre os comportamentos relacionados a sua saúde sexual ao se inserir em uma ação 
educativa participativa. Estudo descritivo de abordagem qualitativa, realizado em uma 
escola pública estadual localizada em Natal, RN. O estudo faz parte de uma pesquisa 
maior que se propõe a criar, implantar e avaliar ações de promoção da saúde ao 
adolescente na escola, aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa, com parecer nº 
2.326.957 e CAEE 73721217.8.0000.5537. Participaram 122 adolescentes regularmente 
matriculados e com média de idade de 15 anos. A ação educativa foi realizada em abril 
e maio de 2018, em quatro encontros de 50 minutos. Os encontros objetivavam a 
identificação dos conhecimentos prévios sobre educação sexual, a implementação de 
rodas de conversa e a aplicação de jogo educativo com temas de sexualidade. A coleta 
dos dados ocorreu por meio de questionário semiestruturado, discussões abertas em 
rodas de conversa, comentários nas sessões de aplicação do jogo educativo, e 
observação direta não-participativa. A técnica de análise de conteúdo de Bardin foi 
aplicada. As categorias temáticas identificadas foram: Interesse na temática e na 
metodologia; Desejo pela continuidade da ação; Ação como aula participativa e 
ambiente aberto para o diálogo; Ação como forma diferente de aprendizado; 
Importância da ação de educação para saúde, Conhecimento construído e repercussões 
positivas para vida; Ausência de diálogo familiar. Considera-se que ações educativas 
sobre saúde sexual voltadas aos adolescentes, com utilização de metodologias ativas e 
jogos educativos, além de despertarem interesse e promoverem a participação ativa dos 
educandos, também viabilizam a aprendizagem e reflexão sobre questões relacionadas a 
sua saúde. Este estudo visa contribuir com o fortalecimento da política pública voltada 
para a saúde do adolescente, para o raciocínio clínico e prática educacional dos 
enfermeiros, no tocante à assistência prestada aos adolescentes no âmbito escolar. 

 

Palavras-chave: Enfermagem; Adolescente; Saúde Sexual; Educação em Saúde; 
Aprendizagem Ativa; Aprendizagem Baseada em Problemas. 

 



ABSTRACT 

Adolescence is a life period marked by conflicts, modifications and discoveries, one of 
which is the first sexual intercourse, activity generally conducted precociously and 
usually without orientation and protection. This has resulted in increased vulnerability 
to sexually transmitted diseases and undesired pregnancy, cases that continue to be on 
the increase despite the existing health policies for adolescent health and the educational 
strategies on sexual health. In this study an active educational strategy on sexual health 
was implemented using a thematic game. The study was based on the need for 
educational strategies that link information to reflection, thus integrating knowledge to 
reality enabling the adolescent to be an active participant in the promotion of own 
sexual health, and in the permanent process of autonomy and learning, essential 
elements for decision making. The objectives were: To analyze the perceptions of 
adolescents regarding their experience in a participative educational action about sexual 
health, and to identify the adolescents´ knowledge regarding behaviors related to their 
sexual health as they participate in a participative educational strategy. Descriptive 
qualitative study conducted in public high school located in Natal, RN. The study is part 
of a larger research that proposes to create, implement and evaluate actions to promote 
health in adolescents at school, approved by the Ethics and Research Committee, with 
an opinion nº 2,326,957 and CAEE 73721217.8.0000.5537. The population was 
composed of 122 enrolled adolescents, in average of 15 year of age. The educational 
activity was conducted in April and May 2018, in four sessions of 50 minutes duration. 
The sessions were used to identify the previous knowledge of sexual education, to 
implement round group discussions, and to apply the sexual health educational game. 
Data were collected by a semi-structured questionnaire, open discussions in the round 
group discussions, comments during the game sessions, and direct non-participative 
observations. Bardin´s thematic content analysis techniques were used to categorize the 
data. The thematic categories formed were: Interest in themes and methodology; Desire 
for continuation of activity; Activity as a participative class and open environment for 
dialogue; Importance of the educational activity in health; Knowledge constructed and 
positive life results; Lack of dialogue in the. It is concluded that educational activities 
on sexual health with adolescents using active methodologies and educational games, 
incite interest and promote active participation of the students, also enable learning and 
reflection about health issues. This study seeks to contribute to strengthening of public 
health policy in adolescent health and for clinical thinking by nurses in the school 
context. 

 

Key words: Nursing; Adolescent; Sexual health; Health education; Problem-Based 
Learning 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 O presente estudo aborda a implementação de uma ação educativa com o intuito 

de analisar as percepções de adolescentes escolares durante o processo educativo e 

contribuir para a melhoria da assistência de enfermagem na promoção da saúde sexual 

de adolescentes no contexto escolar. Parte-se da ideia de que a participação ativa do 

adolescente em ações que propiciam a reflexão sobre a saúde e sexualidade, auxilia um 

desenvolvimento saudável nesta área. 

O Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) - (Lei nº 8.069/1990) - circunscreve 

a adolescência como faixa etária compreendida entre os 12 a 18 anos. No entanto, para a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), a adolescência contempla o período dos 10 a 19 

anos de idade. Este mesmo intervalo é o adotado no Brasil pelo Ministério da Saúde 

(MS) para a elaboração de programas e políticas direcionadas ao adolescente (BRASIL, 

2010a). 

A adolescência é um período marcado por diversos conflitos e modificações 

corporais, emocionais, sociais e cognitivas. Configura-se como processo dinâmico e 

essencial ao desenvolvimento de cada indivíduo, marcado não só pela aquisição de uma 

imagem corporal mais adulta, mas também pelo modo como cada sujeito vive e reage 

ao conjunto de transformações e expectativas inerentes a puberdade (MACEDO et al., 

2013). 

Segundo Silva et al. (2015), a adolescência representa a etapa da vida na qual 

experienciamos o final da infância até o início da fase adulta. Em seu decorrer, 

vivências, experimentações e conexões estabelecidas, contribuirão para a efetivação da 

personalidade, caráter, sensação de pertencimento e reconhecimento social deste ser 

singular em construção. Para muitos também representa o período no qual se dá início a 

atividade sexual. 

O início da atividade sexual entre adolescentes tem ocorrido cada vez mais cedo, 

e na maioria das vezes sem a devida orientação ou aconselhamento prévio. Aliado a 

estes fatores, ainda há o sentimento de curiosidade e a necessidade de afirmação frente a 

um grupo. Isto os tem levado a um quadro de maior vulnerabilidade ao acometimento 
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por Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), como também a gravidez não 

planejada, constituindo-se como problema de saúde pública (UNAIDS, 2016). 

A gravidez na adolescência é tratada como gestação de risco, devido aos 

possíveis agravos a saúde a que mãe e filho se encontram expostos, tendo em vista as 

recorrentes complicações obstétricas que se constituem como uma das principais causas 

de mortalidade. Além dos fatores biológicos, ainda existe toda a repercussão que este 

acontecimento pode representar na vida da futura mãe, tais como a reprovação familiar, 

o abandono do parceiro, a temporária ou permanente evasão escolar e a discriminação 

social (TABORDA, 2014). 

Apesar dos esforços do MS no Brasil em prevenir a gravidez precoce por 

diferentes meios, o problema persiste na população de adolescentes. Medidas como 

políticas públicas, palestras, campanhas de vacinação, distribuição gratuita de 

preservativos e outros métodos contraceptivos, promover o conhecimento e práticas 

preventivas das IST/AIDS e de contracepção, não tem sido suficientemente eficazes 

para assegurar comportamentos sexuais que diminuam os agravos que a atividade 

sexual desprotegida e uma gravidez indesejada ocasionam na saúde e vida dos 

adolescentes (BRASIL, 2010a). 

De acordo com dados do MS, no Brasil, na faixa etária dos 15 aos 24 anos, os 

casos de AIDS permanecem crescentes, evidenciando que as ações de prevenção e 

promoção à saúde nesse segmento necessitam ser intensificadas e de modo mais eficaz. 

No período entre 2006 a 2016 a taxa de detecção de casos de AIDS entre jovens do sexo 

masculino com 15 a 19 anos praticamente triplicou e entre os jovens de 20 a 24 anos, a 

taxa mais do que dobrou (BRASIL, 2017a). 

Entre as mulheres, no período entre 2006 a 2016 a taxa de detecção apresentou 

uma tendência de queda em quase todas as faixas etárias, exceto entre as de 15 a 19, 

onde foram observados aumentos de 13,9% e acima dos 60 anos, com aumento de 

14,3% (BRASIL, 2017a). 

No Brasil, no ano de 2015, foram registrados 546.529 nascidos vivos de mães na 

faixa etária entre 10 e 19 anos de idade, o que representa 18% dos 3 milhões de nascidos 

vivos em todo o país no mesmo ano. Dentre as regiões do país, a Nordeste aponta em 

primeiro lugar como região com maior quantidade de mães adolescentes, com 180.072 

nascimentos, representando 32% do total registrado no país em mães adolescentes. A 

região Centro Oeste apresenta o menor quantitativo, com 43.342 nascimentos, 



16 

 

representando 8% do total registrado no país em mães adolescentes. Segundo dados do 

Ministério da Saúde, 66% das gravidezes em adolescentes no Brasil são indesejadas 

(BRASIL, 2017b). 

Desse modo, faz-se necessária a priorização de ações e estratégias voltadas a 

esta clientela, que possibilitem vincular a informação à reflexão, a teoria a prática, 

aproximando o conhecimento da realidade. Isso envolve a discussão direta dessas 

questões com os adolescentes. Acredita-se que ao tornar o adolescente participante ativo 

desse processo, expondo suas ideias, experiências e sentimentos, como um ser de fato 

pensante e crítico, motiva-se um processo contínuo e permanente de autonomia e 

aprendizado (SILVA et al., 2015; SVANEMYR, 2015). 

Dentre as tentativas do MS em lançar mão de estratégias que minimizem a 

vulnerabilidade desta clientela, destaca-se o ambiente da Atenção Primária à Saúde 

(APS), que surgiu com a regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS) e a 

reorientação dos serviços na década de 1990, como área de atenção à saúde para o 

envolvimento desse grupo populacional em ações educativas relacionadas à promoção 

da saúde (BRASIL 2017c).  

Nessa perspectiva, implementou-se uma nova forma de atuar na saúde com o 

surgimento da Estratégia Saúde da Família (ESF), e as intervenções desenvolvidas pelas 

Equipes de Saúde da Família junto à comunidade, realizando atividades promoção a 

saúde direcionadas para cada faixa etária e/ou grupos de risco, entre as quais está a 

atenção à saúde do adolescente (BRASIL, 2017c).  

No contexto de APS e da ESF, a prática de enfermagem comunitária se 

desenvolve por meio de intervenções junto aos diversos grupos populacionais, inclusive 

adolescentes. Assim, a APS se constitui como ambiente privilegiado para a prática da 

educação em saúde e para a inserção de estratégias e inovações visando à promoção a 

saúde e diminuição de agravos. Isso porque essa área de cuidado em saúde oportuniza a 

criação do vínculo que deve ser estabelecido com a comunidade e a articulação com 

instituições e organizações sociais existentes (GAZZINELLI et al., 2015). 

Nessa perspectiva de articulação da comunidade com a APS, surgem iniciativas 

como o Programa Saúde na Escola (PSE), instituído em 2007, como uma política 

intersetorial que visa à integração e articulação permanente da saúde e da educação. A 

atuação do PSE tem por objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por 

meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento 
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das vulnerabilidades que ameaçam o pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes 

da rede pública de ensino (BRASIL, 2010b). 

Tendo em vista que o adolescente apresenta resistência em buscar os serviços de 

saúde de forma espontânea, a escola representa um espaço social importante para 

empoderamento e promoção da saúde desse grupo populacional.  A escola constitui um 

ambiente de socialização, onde os adolescentes passam boa parte de seu tempo, e no 

qual questões sobre saúde e sexualidade devem ser abordados como temas transversais 

incluídos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2010b). 

No entanto, existem dificuldades para que as medidas educativas se efetivem, 

seja pela falta de acesso aos avanços e metodologias ativas no processo ensino-

aprendizagem, ou mesmo pela carência de profissionais da área da saúde atuando no 

ambiente escolar, tendo em vista a necessidade de uma abordagem pedagógica e 

interdisciplinar (BACCARAT; SALOMÉ, 2013). 

A literatura evidencia que no Brasil as ações de educação sexual direcionadas ao 

público adolescente, são escassas, pontuais, e não fazem parte de uma programação 

continua, transversal, nas escolas. Além disso, em sua maioria, são promovidas com 

abordagem tradicional, pouco participativas, e com grande enfoque médico-biologista 

(FURLANETTO et al, 2018; HIGA et al., 2015).  

Pesquisas desenvolvidas sobre a eficácia de programas de educação sexual 

direcionadas ao público adolescente demonstraram que ações focadas somente na 

abordagem do indivíduo, prevenção de comportamento de risco e transmissão de 

informações técnico-científicas, não têm atingido o objetivo proposto, pois não 

retardaram a iniciação sexual precoce, não elevaram o uso de métodos contraceptivos 

entre homens ou mulheres jovens, tão pouco reduziram os índices de gravidez na 

adolescência (FERREIRA et al., 2016; PUPO, AYRES, 2013; UNAIDS, 2016).  

Nesse contexto, observa-se que a educação em saúde deve ser inserida como 

aliada para atuar juntamente com os profissionais, constituindo-se como uma ferramenta 

basilar a ser utilizada para favorecer a melhoria dos hábitos de vida e saúde. Assim, 

ações de cunho educacional direcionadas ao público adolescente, que abordem a 

temática da sexualidade de modo dinâmico, claro, e participativo, tornam-se essenciais, 

tendo em vista a necessidade de promoção e proteção da saúde (SALCI; MACENO; 

ROZZA, 2013). 
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Torna-se necessário então, reavaliar os modelos e as práticas estabelecidas no 

tocante às ações de educação em saúde desenvolvidas junto aos adolescentes, cabendo 

aos profissionais da saúde a missão de se instrumentalizar frente a esta demanda. Para 

tanto, há a necessidade de busca por referenciais didáticos, teóricos, éticos, e filosóficos 

que os embasem, pois, a concepção de educar não se restringe em transmitir/adquirir 

conhecimentos, envolve também reflexão e desenvolvimento de senso crítico. Assim, a 

educação poderá atuar integrada aos cuidados de saúde, viabilizando a adoção de 

medidas e promoção da saúde de modo efetivo e integral (CRUZ et al., 2017). 

Desse modo, torna-se fundamental a formação de profissionais aptos a essa 

prática, dentre eles destacamos o enfermeiro e sua função desafiadora enquanto 

educador em saúde, que deve estender suas atividades também as escolas no intuito de 

promover saúde, visto que estas representam o espaço mais conveniente para o 

desenvolvimento de ações visando à educação sexual dos adolescentes (SILVA et al., 

2015). O enfermeiro tem sido identificado como o profissional de saúde que mais 

realiza ações educativas em saúde sexual nas escolas, embora estas sejam caracterizadas 

como temporárias (FURLANETTO et al, 2018). 

No campo da pesquisa em enfermagem, referenciais teórico-metodológicos que 

embasem a prática do cuidado junto à clientela adolescente, associados a tecnologias, 

são temas recentes em pesquisas. Entretanto, mesmo dispondo de resultados positivos, 

conhecimentos e práticas consideradas relevantes, permanecem carecendo de 

aprofundamentos, melhor discussão, divulgação e adesão ampliada por parte dos 

profissionais que se encontram na assistência (BENEVIDES et al., 2016). 

Nesse contexto, o ensino em saúde, principalmente o voltado a adolescentes, 

exige do enfermeiro uma práxis que estabeleça conexões entre saberes e habilidades. 

Assim, é importante que a ação educativa favoreça o reconhecimento do indivíduo, da 

coletividade e da aprendizagem ativa, e que considere o contexto e a 

multidimensionalidade da ação interdisciplinar, compreendendo o ser humano e a saúde 

em toda a sua complexidade. 

Nesse contexto, observa-se que o advento de inovações tecnológicas tanto na 

saúde como na educação, contribuem de forma positiva para o desenvolvimento de 

essas ações interativas. Elas promovem maior aproximação dos conhecimentos e 

práticas saudáveis em saúde para o adolescente e proporcionam maior interesse e 
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participação no processo de aprendizagem, por meio do uso de ferramentas e mídias 

presentes em seu cotidiano (BACCARAT, SALOMÉ, 2013; PEREIRA et al., 2016). 

Dentre essas inovações destacam-se os métodos ativos de ensino e as tecnologias 

educativas, que, ao serem utilizados em conjunto, facilitam o processo de ensino e 

aprendizagem, tornando-o mais autônomo e interativo ao promover maior participação 

do educando, favorecendo o seu desenvolvimento crítico e reflexivo, e tornando o 

processo de ensino e aprendizagem mais dinâmico, agradável e significativo (FARIAS 

et al., 2015). 

Os métodos ativos têm como sua principal característica a utilização da 

problematização como estratégia de ensino/aprendizagem. O educando ao ser exposto a 

situações problema (reais ou simuladas) é levado a refletir, discutir, relacionar e 

ressignificar seus conceitos, sentindo-se desafiado a se envolver ativamente na busca de 

mecanismos para a resolução da situação proposta. Este engajamento favorece a 

aprendizagem ativa e autonomia do educando em seu processo de desenvolvimento e 

formação (BERBEL, 2011). 

Compreende-se então, que as medidas de educação em saúde voltadas a questões 

relacionadas à sexualidade na adolescência, devem ser implementadas com vistas a 

promoção à saúde e a prevenção de doenças. Considerar os valores, crenças, 

conhecimentos prévios, e o contexto sociocultural no qual se encontra a clientela, é 

imprescindível, pois a educação em saúde é um campo amplo, para o qual convergem as 

mais distintas percepções de mundo, exigindo de seus profissionais que se recusem à 

práxis reducionista (CRUZ et al., 2017). 

Nesse contexto, as tecnologias educativas podem ser compreendidas como um 

conjunto de ferramentas, procedimentos ou saberes que possibilitam uma melhor 

organização do processo de ensino e aprendizagem. Elas atuam de modo a favorecer a 

adesão e participação ativa do educando na metodologia e processo educacional. Desse 

modo, as tecnologias educativas podem operar como agente facilitador da relação 

dialética entre a teoria e prática, conhecimento e saber, levando o educando a colocar 

em prática o pensamento crítico e reflexivo. Acredita-se que isso, por consequência, 

contribuirá para uma melhor consolidação de novos saberes e desenvolvimento humano 

(PAIM; NIETSCHE; LIMA, 2014). 

O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) afirma 

que medidas educativas, de proteção e inserção social diminuem a vulnerabilidade para 
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o HIV. E que o empoderamento de jovens e adolescentes é componente fundamental da 

resposta positiva à Aids. Afirma ainda, que o ambiente escolar se constitui como local 

apropriado para o desenvolvimento de ações acerca da educação sexual com o público 

adolescente. Isso se deve ao fato de que as escolas de modo geral, estão associadas ao 

conhecimento e as habilidades necessárias para fazer escolhas conscientes, saudáveis 

sobre relacionamentos e sexualidade (SVANEMYR, 2015). 

Nessa perspectiva, empoderar os adolescentes, está atrelado ao conceito de 

autonomia do saber, algo que o educador deve sempre buscar despertar por meio de 

suas ações educativas. Frente a isto, se observa que o empoderamento pode ser utilizado 

como ferramenta de incentivo a promoção da saúde dos adolescentes, ao passo que esse 

modelo favorece a construção individual e coletiva do saber, viabilizando a visão 

complexa, reflexiva e crítica da realidade (SALCI; MACENO; ROZZA, 2013). 

Entende-se portanto, que essa construção do saber se dá por meio da parceria, 

sobrepondo-se as barreiras fragmentadoras e biologicistas com foco na doença. Isso 

abre espaço para a compreensão e interação do indivíduo com sua saúde/doença, maior 

consciência para tomada de decisão sobre cuidados de saúde e mudanças de conduta, e 

para adoção das práticas necessárias a promoção da saúde (HABERLAND; ROGOW, 

2015).  

Entretanto, para que essa transformação ocorra, os setores da saúde e educação 

ainda necessitam evoluir no que diz respeito ao uso dessas metodologias e tecnologias, 

adotando-as como aliadas, com o intuito de ampliar conhecimentos e efetivar o 

empoderamento da comunidade por meio da educação em saúde. Acredita-se que sua 

utilização contribui para maior autonomia dos indivíduos durante o processo de 

aprendizagem em saúde, inserindo-os em ambiente de reflexões e discussões sobre 

questões inerentes a sua faixa etária, a partir de linguagens e ferramentas que fazem 

parte do cotidiano (SALCI; MACENO; ROZZA, 2013). 

Nessa perspectiva, pressupõe-se que o desenvolvimento de ações educativas no 

contexto escolar, com utilização de métodos ativos de ensino-aprendizagem e a adoção 

tecnologias educativas, proporcionarão a participação ativa e a reflexão do adolescente, 

sobre a temática da saúde sexual, IST’s e a gravidez não planejada. Sugere-se então que 

uma ação educativa participativa contém características que favorecem a identificação, 

interesse e envolvimento do adolescente, elementos considerados como imprescindíveis 
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para viabilizar as discussões sobre saúde sexual nas escolas que promovam reflexão e 

aprendizado. 

Diante do exposto surgem os seguintes questionamentos: Quais os requisitos 

necessários a uma ação educativa sobre saúde sexual, para despertar interesse e 

promover a participação ativa do estudante adolescente? De que forma o envolvimento 

ativo dos estudantes durante uma ação educativa contribui para sua aprendizagem e 

reflexão sobre a temática abordada? Quais as percepções dos adolescentes sobre uma 

ação educativa participativa sobre saúde sexual? 

 

 

1.2. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

A motivação para a construção desse trabalho, bem como a escolha pela 

temática, surgiu a partir de questionamentos e percepções pessoais acerca da assistência 

de enfermagem ofertada aos adolescentes, no que diz respeito ao desenvolvimento de 

instrumentos ou exemplos de ações educativas horizontais, que possam nortear a 

atuação do enfermeiro no ambiente escolar, com foco na educação sexual.  

Ainda na condição de acadêmica de enfermagem, durante a participação em 

projetos de pesquisa e extensão sobre estratégias de prevenção de IST’s, foi possível 

observar a carência de métodos participativos que aproximassem a temática da clientela 

adolescente, suscitando sua reflexão sobre as questões de saúde.  

Já formada e em atividade junto ao grupo de pesquisa vinculado, o interesse foi 

intensificado mediante colaboração na pesquisa Avaliação da implantação do Programa 

de Enfermagem Saúde na Escola (PESE). A pesquisa visava a promoção da saúde de 

adolescentes escolares, por meio de ações de acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento, do estímulo ao hábito alimentar saudável, a prática de exercícios 

físicos e o bom convívio entre os colegas (VIEIRA et al, 2018).  

Durante o desenrolar da pesquisa, a comunidade escolar externou a necessidade 

e interesse de estender as ações do programa educativo, abordando também as temáticas 

das IST’s e gravidez não planejada junto aos adolescentes escolares, demanda também 

observada pelos pesquisadores durante as discussões realizadas na aplicação do PESE. 

Surgiu assim, necessidade de implementar uma ação educativa sobre saúde sexual com 
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os adolescentes na escola como parte do PESE e da sua pesquisa avaliação (VIEIRA, et 

al., 2018) 

Considera-se então que o constructo deste estudo apresenta relevância para a 

melhoria das ações em educação em saúde, desenvolvidas por enfermeiros, uma vez que 

propõe a adoção de estratégias que promovam a inserção e participação ativa dos 

adolescentes no processo de aprendizagem. Contribui, ainda, para o desenvolvimento da 

enfermagem enquanto ciência, uma vez que aborda as lacunas na área tecnológica 

relacionada a um problema específico. 

Justifica-se, ainda, o presente estudo, por apresentar impacto social presumível, 

uma vez que contempla o eixo “Saúde sexual e reprodutiva” contido nas Diretrizes 

Nacionais de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens (BRASIL, 2010a), e 

uma demanda de articulação com a APS, em consonância com as diretrizes do 

Ministério da Saúde, favorecendo uma assistência de enfermagem qualificada aos 

adolescentes. 

Torna-se relevante e inovador no estado do Rio Grande do Norte, uma vez que 

se observa a inexistência de produção científica local sobre a temática, e em âmbito 

nacional, tendo em vista a existência de poucos estudos que relatem o uso métodos ativo 

como subsidio para a educação em saúde de adolescentes. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

- Analisar as percepções de adolescentes escolares a respeito de uma ação educativa 

sobre saúde sexual. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar o conhecimento e comportamentos dos adolescentes sobre a saúde sexual; 

- Aplicar uma tecnologia educativa e método ativo de ensino-aprendizagem durante a 

ação educativa em saúde sexual; 

- Avaliar o interesse e a participação dos adolescentes durante a ação educativa; 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Afim de melhor embasar o presente estudo, realizou-se revisão da literatura 

científica sobre aspectos pertinentes a temática discutida. A revisão encontra-se dividida 

em três tópicos; o primeiro tópico aborda os conceitos de sexualidade, adolescência e 

sua singularidade; o segundo discute o uso de tecnologias educacionais como 

ferramenta útil para a promoção da saúde; e o terceiro aborda a educação em saúde 

segundo os preceitos da metodologia ativa e libertadora de Paulo Freire e que servem de 

apoio teórico para a ação educativa participativa abordada no estudo. 

 

3.1. A SEXUALIDADE E A ADOLESCÊNCIA 

 

A sexualidade pode ser entendida como um conjunto de valores e práticas 

corporais, vivenciados desde o nascimento até a morte do ser humano, que podem ser 

influenciados de modo direto pela idade, cultura e sociedade na qual o indivíduo está 

inserido, apresentando importância não somente pelo surgimento do ato sexual, mas 

também por todos os sentimentos, descobertas, emoções, experiências e sensações 

relacionadas ao prazer que permeiam toda a vida do ser humano (MACEDO et al., 

2013; SCARATTI et al., 2016). 

Para que a sexualidade se desenvolva em sua totalidade nos humanos, ela 

perpassa um longo caminho, que se intensifica no início na adolescência, mediante 

todas as mudanças biopsicossociais inerentes a fase da puberdade. O modo como as 

descobertas e conflitos são vivenciados e compreendidos neste momento da vida, 

contribuem diretamente para a formação do caráter, maturidade e senso de 

responsabilidade, inclusive sobre os aspectos relacionados à saúde (KERNTOPF et al., 

2016).  

A adolescência compreende então uma fase do desenvolvimento humano na qual 

a personalidade se encontra em etapa de consolidação, e a intensificação da sexualidade 

se insere nesse processo dinâmico como componente estruturador da identidade do 

adolescente, podendo trazer repercussões positivas ou negativas na conclusão desse 

processo, de acordo como cada ser vivencia esta etapa fundamental a maturação 

biopsicossocial (GONDIM et al., 2015). 
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Para muitos adolescentes, o primeiro ato sexual representa de fato o marco nessa 

transição entre infância e fase adulta da vida, no entanto essa iniciação sexual costuma 

ocorrer de forma precoce e sem qualquer orientação profissional ou familiar 

(GONÇALVES, 2015). No Brasil, segundo o MS, a idade média para iniciação sexual 

entre os adolescentes brasileiros é de 14,9 anos, e cerca de 29% dos adolescentes entre 

13 e 15 anos de idade já iniciou a atividade sexual (BRASIL, 2017a).  

Estudos desenvolvidos sobre a temática demonstram relação direta entre a 

iniciação precoce da atividade sexual sem orientação prévia e maior possibilidade de 

ocorrência de prejuízos à saúde do adolescente. (GONÇALVES, 2015). Para Lins et al. 

(2017), o comportamento sexual apresentado pelos adolescentes está estritamente 

relacionado ao seu nível de conhecimento sobre saúde e sexualidade, e isso tem 

influência direta sobre as decisões e atitudes sexuais que serão adotadas no resto da 

vida. 

De modo geral, destaca-se que a falta de conhecimento adequado, aliada a 

curiosidade, necessidade de se afirmar frente a um grupo, situações de violência e 

utilização álcool e drogas de abuso, fragilidade do vínculo familiar e escolar, são fatores 

apontados como causas para a antecipação da atividade sexual e consequente aumento 

de sua vulnerabilidade (AERTS et al., 2014; SASAKI et al., 2015) 

Na adolescência a vulnerabilidade pode ser compreendida como um conjunto de 

aspectos de âmbito individual e coletivo, que podem acometer ou expor os adolescentes 

de forma variável, tornando-os mais frágeis a situações de risco, ou dificultando o seu 

acesso a medidas de prevenção e proteção da saúde. Neste contexto, esta clientela se 

encontra mais suscetível ao acometimento por IST’s e a ocorrência de gravidez não 

planejada (SILVA et al., 2014). 

 Diante deste panorama, torna-se imprescindível reconhecer a singularidade da 

adolescência, compreendendo que tais indivíduos, constituem um grupo específico, pois 

nem são adultos, tão pouco crianças, são adolescentes, dotados de criatividade, energia, 

e alta capacidade de aprender e contribuir com o aprendizado, mas que apresentam 

indagações, perspectivas e necessidades peculiares a esta fase, carecendo de métodos e 

ações específicas que os contemplem de modo integral (UNICEF, 2011). 

No entanto, observa-se que boa parte das ações de educação sexual no Brasil, 

são promovidas com abordagem tradicional, pouco participativas, e com grande enfoque 

médico-biologista (HIGA et al, 2015). Pesquisas desenvolvidas sobre a eficácia de 
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programas de educação sexual direcionadas ao público adolescente, demonstraram que 

ações focadas somente na abordagem do indivíduo, prevenção de comportamento de 

risco e transmissão de informações técnico-científicas, não tem atingido o objetivo 

proposto, pois não retardaram a iniciação sexual precoce, não elevaram o uso de 

métodos contraceptivos entre homens ou mulheres jovens, tão pouco reduziram os 

índices de gravidez na adolescência (FERREIRA et al., 2016; PUPO, AYRES, 2013; 

UNAIDS, 2016). 

Nesse contexto, a educação em saúde deve ser inserida como forte aliada para 

atuar juntamente com os profissionais de saúde, constituindo-se como ferramenta 

basilar a ser utilizada para favorecer a melhoria dos hábitos de vida e saúde. Assim, 

ações de cunho educacional direcionadas ao público adolescente, que abordem a 

temática da sexualidade de modo dinâmico, claro, e participativo, tornam-se essenciais, 

tendo em vista a necessidade de promoção e proteção da saúde (SALCI; MACENO; 

ROZZA, 2013). 

Torna-se necessário então, reavaliar os modelos e as práticas estabelecidas no 

tocante às ações de educação em saúde desenvolvidas junto aos adolescentes, cabendo 

aos profissionais da saúde, em especial os enfermeiros, a missão de se instrumentalizar 

frente a esta demanda, buscando referenciais didáticos, teóricos, éticos, e filosóficos que 

os embasem, pois, a concepção de educar não se restringe em transmitir/adquirir 

conhecimentos, envolve também reflexão e desenvolvimento de senso crítico. Assim 

educação poderá atuar integrada aos cuidados de saúde, viabilizando a adoção de 

medidas e promoção da saúde de modo efetivo e integral (CRUZ et al. 2017). 

 

3.2. SAÚDE DO ADOLESCENTE NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, os adolescentes são 

considerados como sujeitos especiais, por se encontrar num período da vida de 

desenvolvimento físico, moral, espiritual e social. Dessa forma, considera-se que é 

dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar prioritariamente a esses sujeitos, 

entre outros direitos, a vida, a saúde e educação (BRASIL, 1988,). 

Observa-se que alguns hábitos e práticas considerados como não saudáveis ou de 

risco, que contribuem para o desencadeamento de agravos a saúde, normalmente 
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iniciam no período da adolescência, tais como o início precoce da atividade sexual e uso 

de álcool, tabaco e outras drogas (KERNTOPF et al., 2016).  

Com o objetivo de atender as demandas relacionadas a promoção da saúde dos 

adolescentes, políticas e programas de saúde pública têm sido criados ao longo dos 

anos. Nesse contexto, seguindo os preceitos contidos na Constituição Federal de 1988, 

que institui como prioridades nacionais a criança e o adolescente, o MS cria no ano de 

1989, o Programa de Saúde do Adolescente (PROSAD), como uma proposta para 

atender as necessidades características da adolescência (BRASIL, 1991). 

O programa abordava as áreas prioritárias de crescimento e desenvolvimento, 

sexualidade, saúde bucal, saúde mental, saúde reprodutiva, saúde do escolar adolescente 

e prevenção de acidentes. Suas ações eram desenvolvidas com foco preventivo e 

educativo em todos os níveis de atenção à saúde, por equipes multiprofissionais. 

Posteriormente, com a descentralização da saúde, observou-se um redirecionamento do 

PROSAD para a APS, mediante o surgimento da Política Nacional de Atenção Integral 

à Saúde dos Adolescentes (JAGER et al., 2014). 

Nesse contexto, para consolidar o surgimento de um novo modelo de garantia 

de direitos, em 1990 é sancionada a Lei 8.069, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), atribuindo a criança e ao adolescente a prioridade no 

atendimento aos seus direitos, regulamentando a proteção a vida e a saúde mediante as 

políticas públicas que assegurem nascimento, crescimento e desenvolvimento saudáveis 

e em condições em condições dignas de existência (BRASIL,1990). 

As primeiras Normas de Atenção à Saúde Integral do Adolescente, surgem no 

ano de 1993, baseadas nos princípios e diretrizes do SUS, com a finalidade de orientar 

os serviços e as equipes de saúde na atenção aos adolescentes. Em 1999 o MS ampliou a 

especificidade no atendimento a essa população com a criação da Agenda Nacional 

sobre a saúde de adolescentes e jovens com abordagem aos principais agravos à saúde 

nessa população, visando a integralidade do cuidado (BRASIL, 2005; UNICEF, 2011)  

Em 2005 é promulgada da lei 11.129, que institui a criação da Secretaria 

Nacional da Juventude e o Conselho Nacional da Juventude, com o objetivo de elaborar 

e articular ações para atender as demandas dessa população. Nesse contexto, mediante a 

mobilização conjunta do MS e de coordenadores estaduais e municipais de saúde, 

profissionais de saúde, universidades, conselhos profissionais e grupos organizados de 
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adolescentes e de jovens, é elaborada a da Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde de Adolescentes e Jovens (BRASIL, 2005). 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens tem 

como base a integralidade da assistência, o trabalho intersetorial e interdisciplinar de 

ações de promoção e proteção da saúde e prevenção de agravos, e apresenta como 

prioridade três eixos de ação: crescimento e desenvolvimento saudáveis; assistência 

integral à saúde sexual e saúde reprodutiva; redução da morbimortalidade por violências 

e acidentes (BRASIL, 2005; LOPES; MOREIRA, 2013). 

Entretanto, mesmo com avanços nas políticas públicas de atenção a essa 

população, algumas dificuldades foram observadas para a efetivação das ações de saúde 

voltada aos adolescentes, devido à resistência dessa população em buscar os serviços de 

saúde por demanda espontânea (BRASIL, 2010a; SILVA et al., 2015). 

Nessa perspectiva, objetivando a aproximação dos adolescentes com serviços de 

atenção básica e de ações de promoção da saúde e prevenção de agravos, é criado no 

ano de 2007 o Programa Saúde na Escola (PSE), como resultado do trabalho integrado 

dos ministérios da saúde e educação, com o intuito de assisti-los em seu espaço de 

convívio, considerando a escola como local apropriado para a realização de ações de 

prevenção e promoção da saúde direcionadas aos adolescentes (BRASIL, 2010b). 

 O PSE prevê a atuação das equipes de Saúde da Família juntamente com a 

educação pública  básica, em conformidade com os princípios e diretrizes do SUS, 

como uma estratégia para a integração e a articulação permanente entre as políticas e 

ações de educação e de saúde, com a participação da comunidade escolar para o 

enfrentamento das vulnerabilidades que ameaçam o desenvolvimento de crianças e 

adolescentes da rede pública de ensino (BRASIL, 2010b). 

As ações em saúde previstas no âmbito do PSE devem considerar atividades de 

promoção, prevenção e assistência em saúde. O Programa compreende diversas ações:  

ações de avaliação clínica; avaliação nutricional; promoção da alimentação saudável; 

avaliação oftalmológica; avaliação da saúde e higiene bucal; avaliação auditiva; 

avaliação psicossocial; atualização e controle do calendário vacinal; redução da 

morbimortalidade por acidentes e violências; prevenção e redução do consumo do 

álcool; prevenção do uso de drogas; promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva; 

controle do tabagismo e outros fatores de risco de câncer; educação permanente em 

saúde; atividade física e saúde; promoção da cultura da prevenção no âmbito escolar; 
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inclusão de temáticas de educação em saúde no projeto político pedagógico das escolas 

(BRASIL, 2010b). 

Desse modo, é importante destacar que as equipes de Saúde da Família tem o 

dever de realizar visitas periódicas às escolas inseridas em sua área de cobertura e 

participantes do PSE, para o desenvolvimento das atividades educativas, avaliação das 

condições de saúde dos educandos, e referenciar o atendimento aos serviços ao longo do 

ano letivo, de acordo com as necessidades de saúde identificadas (BRASIL, 2012). 

Observa-se assim, que a educação em saúde se insere como ferramenta de 

atuação voltada à melhoria das condições de vida e de saúde das populações, 

constituindo-se como uma importante vertente na prevenção de agravos. Proporciona ao 

ser humano a oportunidade de entender e repensar seus hábitos e práticas, tornando-o 

capaz de transformar sua própria realidade (SALCI; MACENO; ROZZA, 2013). 

Nessa perspectiva, reforça-se a necessidade de fortalecer articulação entre 

escolas e a APS e ressalta-se a importância da atuação dos profissionais de saúde como 

educadores, em especial o enfermeiro, por seu protagonismo na atenção básica, no 

desenvolvimento ações educativas que sejam adequadas aos adolescentes, respeitando 

suas necessidades e especificidades, na busca de métodos que favoreçam o 

envolvimento dos sujeitos em seu autocuidado. 

 

3.3. TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E A PROMOÇÃO DA SAÚDE  

 

O conceito de tecnologia se origina da junção dos termos gregos “techné” (saber 

fazer), e “logus” (razão), podendo ser entendida então como “a razão do saber fazer”.  

Sua utilização se faz presente desde os primórdios da história humana, auxiliando na 

sobrevivência, evolução e conquistas ao longo do tempo, desde a descoberta do fogo, 

invenção da roda, energia elétrica, melhorias na saúde e adventos tecnológicos do 

século XXI (SILVA; CARREIRO; MELLO, 2017). 

A tecnologia também pode ser definida de modo mais simplificado como a 

aplicação do conhecimento técnico e cientifico, seja no uso de ferramentas, 

experimentos, instrumentos, métodos, protocolos ou processos de trabalho. No âmbito 

da saúde, sua aplicação permite a assistência à saúde e prevenção de agravos, como 

também a melhoria das condições de vida da população (PAIM; NIETSCHE; LIMA, 

2014).  
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Ainda no campo da saúde, as tecnologias do cuidado podem ser classificadas, 

conforme Merhy (2005) em leve, leve-dura e dura, tratando tecnologia de forma 

abrangente, mediante análise de todo o processo, até obtenção do produto final.  As 

tecnologias leves, referem-se as das relações; as leve-duras são as dos saberes 

estruturados, tais como as teorias, e as duras são as dos recursos materiais. 

Dos inúmeros campos entre os quais a tecnologia pode ser empregada, destaca-

se sua articulação com a educação, dando origem as tecnologias educacionais, que 

surgem como dispositivos, técnicas, vídeos, manuais, jogos, cartilhas, softwares, 

metodologias, com o intuito de viabilizar o processo de ensino e aprendizagem, entre 

educadores e educandos, em todas as esferas e modelos de ensino (ÁFIO et al., 2014). 

Na área da saúde, as ações educativas têm se demonstrado como recurso 

fundamental para a melhoria da qualidade de vida e saúde da população, desde que 

sejam significativas, ocorram de modo interativo, respeitem a singularidade de sua 

clientela, capacitem o indivíduo para o seu autocuidado, levando-o a compreender o seu 

papel de protagonista na tomada de atitudes frente as questões relacionadas a sua saúde, 

promovendo assim sua autonomia (SALCI; MACENO; ROZZA, 2013). 

Para Farre et al. (2018) a educação em saúde com adolescentes deve ocorrer 

como uma construção compartilhada de conhecimento, decorrente das experiências e 

aprendizados dos sujeitos que compõem o processo.  Desse modo, as percepções 

pessoais, se constituem como fatores cruciais à tomada de decisão e aquisição de 

comportamentos ou condutas referentes a saúde. Para tanto, tais ações educativas devem 

contar com recursos ou métodos que despertem a curiosidade e promovam participação 

na atividade proposta. 

O uso de tecnologias educativas em atividades voltadas a clientela adolescente 

para Barbosa et al. (2010), se constituem como estratégias que favorecem a participação 

e vínculo do público-alvo com as ações educativas, uma vez que promovem o interesse 

e despertam a curiosidade, por requerer maior interatividade e envolvimento com a 

atividade e consequentemente com a temática abordada. 

Diversas tecnologias de cunho educativo têm sido produzidas no âmbito da 

saúde, tais como cartilhas, blogs, materiais audiovisuais e jogos, com o intuito de 

auxiliar a prática educativa e implantação de métodos ativos. Essas tecnologias visam 

favorecer à reflexão dos educandos acerca de seus comportamentos, levando-os a 

entender de que modo suas atitudes têm ação direta sobre sua saúde-doença. Dentre 
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essas, destacamos os jogos educativos, tendo em vista a sua proposta diferente e 

interativa, que quando bem planejado e aplicado desperta interesse de seu público-alvo, 

favorecendo sua adesão a atividade proposta (SILVA et al., 2017). 

Nessa perspectiva, o jogo educativo enquanto ferramenta pedagógica, possibilita 

o desenrolar de uma atividade educativa com embasamento teórico, ao passo que 

permite uma abordagem dialógica entre educador e educandos, distanciando o ensino da 

abordagem tradicional, e abrindo espaço para uma abordagem que estimule a 

criatividade, suscite reflexões sobre cotidiano, a sociedade e contexto em que se está 

inserido (SOUSA et al., 2018). 

Para Moreira et al. (2014), o jogo enquanto tecnologia educacional torna-se útil 

como estratégia para favorecer o ensino no momento em que gera questionamentos, 

situações atraentes e desafiadoras para a resolução de problemas. Isso permite aos 

educandos que repensem seus comportamentos, além de viabilizar maior interação e 

participação ativa de todos os “jogadores” em todas as fases da atividade. Com relação 

ao seu aspecto pedagógico, este tipo de tecnologia educativa permite ao educando 

ampliar a sua habilidade de raciocinar, refletir, compreender, questionar e avaliar de 

modo autônomo e cooperativo. 

Nesse contexto, a educação em saúde juntamente com as tecnologias educativas, 

constituem-se como ferramentas de atuação fundamentais aos profissionais de saúde, 

para viabilizar o processo de mudança de comportamento, com vistas a favorecer a 

melhoria das condições de vida e saúde da população, mediado por práticas educativas 

que priorizem a autonomia dos sujeitos na condução de sua vida e na tomada de 

decisões sobre as questões referentes a sua saúde (FARIAS; MARTIN; CRISTO, 2015). 

 

3.4. A EDUCAÇÃO SEGUNDO PAULO FREIRE  

 

As ações educacionais, ainda baseadas em princípios tradicionais e mecanicistas, 

expõem diversos problemas com relação ao processo de ensino e aprendizagem e 

significação do saber.  Esses problemas tornam-se entraves na busca de uma educação 

emancipadora e efetiva, pois levam os educadores a uma prática fragmentada, que é 

pouco eficaz para compreensão significativa do conhecimento, do mundo, dos seres, das 

sociedades e de si mesmo (BACCARAT; SALOMÉ, 2013).  
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Essa fragmentação do conhecimento acaba sendo generalizada e reproduzida 

através da organização social e educacional, moldando as formas de ser e pensar dos 

indivíduos nas mais diferentes esferas, estabelecendo influência direta em sua cultura, 

educação, valores, religião e saúde. Desse modo, a visão fragmentada do saber promove 

a existência de lacunas que dificultam ou mesmo limitam a aprendizagem dos 

envolvidos no processo de ensino, atrapalhando o entendimento do mundo complexo 

que os cerca (SILVA et al., 2015). 

A pedagogia freireana ou pedagogia libertadora, propõe uma práxis direcionada 

a superação da visão mecanicista da educação e da dicotomia entre teoria e prática. 

Apesar de sua proposta inicial ser voltada a alfabetização de jovens e adultos, 

atualmente é considerada como uma metodologia eficiente para o desenvolvimento de 

ações educativas de promoção a saúde, fato devido ao seu caráter problematizador e 

libertador, viabilizado pelo diálogo entre educador e educando, visando a construção da 

autonomia do sujeito, por meio da conscientização (BRANDÃO NETO et al. 2014). 

Para evidenciar essa ideia de um ensino libertador, Freire propõe a metodologia 

de Círculos de Cultura, que consiste em método ativo, participativo, dialógico e 

democrático, por dispor seus integrantes em círculo, no qual todos podem se olhar e 

serem vistos, viabilizando diálogo horizontal mediado não por um professor, mas sim 

um facilitador da aprendizagem que também está disposto a trocar saberes com cada 

componente do círculo (FREIRE, 2011). 

Tal proposta pedagógica também pode ser vista como um modo de auxiliar a 

compreender o mundo, a sociedade e suas relações, como também a saúde e seus fatores 

determinantes e condicionantes. A relação entre a pedagogia libertadora e a educação 

em saúde surge a partir do diálogo horizontal entre profissionais e usuários acerca de 

questões cotidianas relacionadas a sua saúde. A efetivação desta relação pode contribuir 

para a emancipação dos sujeitos e para a melhora do estado de saúde, tanto no âmbito 

individual quanto coletivo. (SILVA, CORTEZ, 2017). 

As metodologias ou ações problematizadoras visam a libertação da mente 

humana por meio da aquisição de conhecimento, gerando uma cascata de eventos (ação-

reflexão-ação), para que assim o indivíduo obtenha condições de assumir seu papel de 

protagonista enquanto ser autônomo, pronto para compreender e transformar sua 

realidade (FREIRE, 2003).  
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Assim, a educação problematizadora se opõe a educação tradicional, uma vez 

que busca promover caminhos pelos quais o educando seja sujeito ativo e construa sua 

autonomia, visto que segundo Freire, ninguém educa ninguém. A educação decorre de 

um processo mútuo e dinâmico, no qual os indivíduos aprendem e ensinam 

reciprocamente, mediados pelo mundo que os cerca (FREIRE, 2001). 

Os constructos Paulo Freire têm estimulado pesquisas no campo da enfermagem, 

pois intervenções pautadas nos princípios freireanos, abrem possibilidades para uma 

melhor integração do enfermeiro no ambiente escolar, bem como contribuem para o 

fortalecimento das articulações em rede para a prevenção de violência e agravos a saúde 

do adolescente (BRANDÃO NETO et al. 2014). 

Segundo Dalmolin et al. (2016), a utilização das concepções teóricas freireanas 

como estratégia para subsidiar as práticas de promoção da saúde, constituem uma 

oportunidade para refletir acerca do compromisso profissional e um ambiente de 

encontro e troca de saberes e experiências por meio dos diálogos em grupo. Isso suscita 

experiências enriquecedoras, reflexões sobre promoção em saúde, a importância do 

diálogo e da autonomia do sujeito na construção e desenvolvimento de uma vida 

saudável.  

Sob essa ótica, não é possível falar de educação libertadora, sem reflexão de sua 

própria prática, sem a busca de métodos que promovam sua inovação, tendo em vista 

que o processo de educar, não se resume em meramente ensinar, mas sim numa 

reconstrução, redescoberta ou mesmo soma de conhecimentos. Dessa forma para se 

pautar nos princípios da pedagogia freiriana, deve-se também ampliar o campo de visão 

acerca das inúmeras metodologias e tecnologias educativas disponíveis, prontas a serem 

utilizadas para tornar o processo de ensino e aprendizagem ainda mais participativo.   
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

Com a finalidade de atender aos objetivos propostos no presente estudo, e por 

entender que o referencial teórico do estudo focaliza a captação de diálogos, expressões 

e reflexões, optou-se pela pesquisa de abordagem qualitativa do tipo descritiva. 

A pesquisa qualitativa possibilita a compreensão de realidades não 

quantificáveis e abrange aspectos peculiares, desde o campo individual ao coletivo, pois 

permite o contato com uma gama de crenças, conceitos, valores, e anseios que somente 

se revelam mediante o aprofundamento das relações, processos, ou fenômenos que não 

podem ser detectados por meio de simples operações ou variáveis matemáticas. 

(MINAYO, 2006).  

Considera-se que a abordagem qualitativa é composta por um conjunto de 

práticas interpretativas e materiais que trazem visibilidade a realidade observada, 

transformando-a em representações, fazendo uso de notas de campo, entrevistas, rodas 

de conversa, gravações e fotografias. Desse modo, esse tipo de pesquisa ressalta uma 

diversidade de métodos, proporciona aos pesquisadores a oportunidade de estudarem 

fatos em seu contexto natural, e busca atribuir um sentido ou interpretação aos 

fenômenos observados (DENSIN, LINCOLN, 2011). 

A pesquisa descritiva viabiliza a compreensão da realidade estudada, visto que a 

descrição necessita de observação, registro e análise, objetivando o aprofundamento de 

determinada realidade, caracterizando com exatidão fatos e fenômenos investigados. 

(POLIT; BECK; HUNGLER, 2011). 

 

4.2. LOCAL DO ESTUDO 

 

O presente estudo foi realizado no município de Natal, RN, como componente 

adicional da avaliação da implantação do Programa de Enfermagem Saúde na Escola 

(PESE) realizado no ano de 2017. O município dispõe de 123 escolas estaduais de 

Ensino Fundamental II e Médio, cadastradas na Secretaria Estadual de Educação e 

Cultura do Rio Grande do Norte, com 55.819 alunos matriculados em 2018 (SIGEDUC, 

2018). 
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Os critérios para seleção da escola incluíram: ser uma escola estadual vinculada 

a uma Unidade Básica de Saúde, e que tenha participado da etapa de implementação do 

PESE em 2017. 

Diante disso, o estudo ocorreu na Escola Estadual Soldado Luiz Gonzaga, única 

escola participante da etapa de implementação do PESE em 2017. A escola oferece o 

Ensino Fundamental II e Médio a adolescentes, jovens e adultos, situada na região oeste 

do município. Possui uma quadra poliesportiva descoberta, pátio coberto, cozinha, 

refeitório, sala de vídeo e 17 salas de aula disponíveis para realização das aulas teóricas 

e atividades práticas (SIGEDUC, 2018). 

No ano de 2018 a escola apresentava 391 educandos matriculados, entre os 

turnos matutino, vespertino e noturno. O turno matutino atende a adolescentes 

matriculados desde o oitavo ano do ensino fundamental II até o segundo ano do ensino 

médio. O turno vespertino atende somente a adolescentes matriculados no ensino médio 

e o turno da noite é voltado a Educação de Jovens e Adultos - EJA (SIGEDUC, 2018). 

 

4.3. POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população do estudo foi constituída por 145 adolescentes regularmente 

matriculados no turno matutino da referida escola. A exclusão do turno vespertino, se 

deu por opção da própria escola, que alegou como motivo o atraso no calendário escolar 

no referido turno. A seleção do turno noturno, justifica-se porque é nesse turno que a 

modalidade de Ensino de Jovens e Adultos (EJA) é realizada. Neste estudo foi adotada a 

definição de adolescência da OMS, que considera como adolescentes os indivíduos que 

se encontram na faixa etária de 10 a 19 anos (WHO, 2014). 

Desse modo, adotou-se como critérios de inclusão: ter idade entre 10 e 19 anos; 

e estar matriculado na escola estadual participante. O critério de exclusão foi não estar 

presente na escola no período da coleta, seja por encontrar-se de licença médica ou por 

não frequentar mais a escola. 

A amostra final da pesquisa foi composta por 122 adolescentes matriculados no 

turno matutino, do 8º do ensino fundamental ao 2º ano do ensino médio. 
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4.4.  INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS  

 

A coleta de dados foi realizada no período de abril a junho de 2018, dividida em 

quatro etapas, implementadas por meio de quatro encontros de 50 minutos com cada 

turma.  

Os instrumentos e métodos utilizados para coleta de dados foram os seguintes:  

 Questionário semiestruturado (APÊNDICE A): Para coleta de dados no primeiro 

encontro, utilizou-se um questionário adaptado do instrumento testado e 

utilizado na Pesquisa de Conhecimento, Atitudes e Práticas na População 

Brasileira (PCAP), realizada pelo MS (BRASIL, 2016). O questionário original 

contém 48 perguntas que abordam características sócio-demográficas, grau de 

conhecimento, atitudes, práticas, e comportamentos de vulnerabilidade a 

infecção pelo HIV, hepatites virais, e doenças sexualmente transmissíveis. Na 

adaptação à realidade da pesquisa foram excluídas sete questões que não eram 

pertinentes ao adolescente. O questionário adaptado foi composto por 41 

questões de múltipla escolha, e contemplou informações sociodemográficas, 

medidas de prevenção e conhecimento sobre IST’s, uso de métodos 

contraceptivos e a gravidez não planejada e práticas/hábitos da vida sexual. O 

questionário foi utilizado para detectar o conhecimento dos adolescentes acerca 

da saúde sexual como auxilio para informar os temas que seriam abordados nas 

discussões da ação educativa. 

 Roda de Conversa: Utilizou-se a roda de conversa como instrumento de coleta 

de dados dos grupos de alunos.  A roda de conversa foi pautada na metodologia 

do Círculo de Cultura desenvolvida por Paulo Freire (2011). O Circulo de 

Cultura visa a transformação e se fundamenta no diálogo na perspectiva dialética 

para desvendar contradições sociais de opressão através de uma reflexão 

contextualizada e assim descobrir os conhecimentos “encobertos pela ideologia 

ou outros interesses” (LOUREIRO; FRANCO, 2012). A roda de conversa 

também se fundamenta no diálogo coletivo na perspectiva de partilha de 

realidades e experiências através da conversa para compreender com mais 

profundidade o que estaria sendo discutido. Neste estudo, implementou-se a 

Rode de Conversa como meio de identificar o conhecimento dos adolescentes 

sobre a sexualidade encobertos pela percepção social que predomina acerca do 
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assunto com essa população. A roda de conversa é utilizada para melhor 

esclarecimento da temática de interesse, fomentando a discussão, o 

esclarecimento de dúvidas, aprofundar aspectos teóricos e técnicos relacionados 

ao desenvolvimento sexual saudável, bem como o pensamento crítico, para 

favorecer a reflexão, empoderamento, autonomia, visando a escolha por atitudes 

responsáveis. Foram utilizados casos construídos pela pesquisadora 

(APENDICE B), figuras de métodos contraceptivos, preservativos feminino e 

masculino, entre outros materiais para enriquecer a discussão e viabilizar o 

aprendizado. 

 Jogo Torre da Saúde: Como tecnologia educativa, foi utilizado o Jogo Torre da 

Saúde, desenvolvido por pesquisadores do Laboratório de Tecnologias de 

Informação e Comunicação em Saúde, da Universidade Federal de Campina 

Grande- Campus Cajazeiras (LATICS-UFCG). Com o consentimento de seus 

criadores (ANEXO A), foi realizada a adaptação do jogo à realidade da 

pesquisa, e criado um regulamento pela própria pesquisadora, com vistas atender 

aos objetivos propostos (APÊNDICE C). O jogo consiste em um game no 

formato de perguntas e respostas, composto por uma torre de pinos de madeira e 

uma urna com bolas numeradas de 1 a 30. A numeração das bolas corresponde a 

uma questão que deverá ser respondida e a um pino que deverá ser retirado da 

torre pelo jogador. Em caso de acerto da questão sorteada, o adversário deverá 

remover o pino da torre correspondente a questão, sem derrubar a torre ou mover 

os demais pinos. Em caso de erro, o próprio jogador da vez deverá remover o 

pino. As questões utilizadas no jogo foram elaboradas com base na análise dos 

dados obtidos dos questionários aplicados no primeiro encontro (APÊNDICE 

D). 

 Observação não-participante: Esta técnica de observação foi realizada por um 

membro da equipe auxiliar durante as discussões nas rodas de conversa e 

durante a aplicação do jogo Torre da Saúde. No momento da observação 

realizavam-se anotações das observações e das falas em caderno de observação. 

Segundo Marconi & Lakatos (2010), na observação não-participante, o 

observador presencia e registra os fatos de forma consciente, dirigida e 

ordenada, sem integrar-se com a população estudada e sem participar dos fatos 

ocorridos. 
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Os dados foram coletados pela própria pesquisadora com o auxílio de uma equipe 

composta por duas estudantes de enfermagem e três enfermeiras, que receberam 

treinamento prévio para atuar nas rodas de conversa e observação dos encontros.  

A seguir é apresentado um esquema síntese para visualização das etapas 

desenvolvidas durante a pesquisa (Figura 1). 

 

Figura 1 – Síntese das etapas desenvolvidas. Natal/RN, Brasil, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

1ª etapa: Ambientação e Avaliação do conhecimento  

2ª etapa: Adaptação e aplicação do Jogo Torre da Saúde 

Revisão de literatura 

Convite à participação 

Aplicação do questionário 

1º Roda de Conversa  

 Adolescentes regularmente 
matriculados no 8º e 9º ano do 
ensino fundamental, e 1º e 2ºano 
do ensino médio, turno matutino. 

3ª etapa: Avaliação da Ação Educativa 

4ª etapa: Apresentação dos resultados na escola 

 

1º encontro 

2º encontro 

2º Roda de Conversa 

Observação não participante 

Elaboração das perguntas 

Aplicação do Jogo  

Baseadas nos resultados da 
análise dos questionários e 
dúvidas suscitadas durante o 1º 
Roda de Conversa 

Observação não participante 

3º encontro 

4º encontro 

Observação não participante 
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Cada turma de adolescentes participou de quatro encontros, conforme o descrito 

a seguir: 

Primeiro encontro: 

Destinado a ambientação e sondagem inicial. Consistiu numa conversa inicial 

nas salas de aula de cada turma participante para apresentação da ação e dos seus 

integrantes, visando promover interação entre os adolescentes e coordenadores da 

estratégia educativa. E seguiu com a aplicação do questionário (APENDICE A) para 

detectar o conhecimento prévio do público alvo relacionado à temática. Os 

questionários foram aplicados pela pesquisadora com auxílio de uma acadêmica de 

enfermagem. 

No questionário foram abordados temas como as mudanças que envolvem os 

adolescentes e os jovens na puberdade, a gravidez na adolescência, o uso de métodos 

contraceptivos, conhecimento sobre IST’s e medidas de prevenção e promoção da saúde 

sexual. Após a aplicação dos questionários ocorreu à análise das respostas dos 

adolescentes para a identificação do conhecimento prévio sobre o tema e as dúvidas 

existentes. 

 

Segundo encontro:  

Realizou-se a primeira Roda de Conversa com os adolescentes, pautada na 

metodologia do Círculo de Cultura. Em cada turma, os alunos foram convidados a 

sentarem-se num grande círculo, para participar das discussões. Em seguida foram 

entregues alguns casos clínicos (APENDICE B) para leitura e posterior discussão do 

grupo. De acordo com a discussão e dúvidas que surgiram, cartazes, figuras, modelos 

anatômicos, preservativos, entre outros materiais, também foram utilizados para 

enriquecer a discussão e aprendizado. 

 

Terceiro encontro:  

Aplicou-se o jogo educativo Torre da Saúde. Após a análise dos dados obtidos 

nas rodas de conversa e questionários respondidos pelos adolescentes, procedeu-se a 

elaboração de questões que suscitassem a discussão de pontos chave, identificados 

como lacunas no conhecimento e que poderiam ser melhor explorados e esclarecidos 

durante a dinâmica do jogo.  
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Desse modo, a pesquisadora elaborou um total de 30 questões abertas, 

abrangendo pontos que foram observados como dúvidas ou inconsistências detectadas 

mediante a análise dos questionários, alguns questionamentos feitos pelos educandos 

durante a roda de conversa, e dúvidas expressas de forma escrita no espaço que foi 

destinado no questionário.  

Cada turma foi dividida dois em grupos semelhantes, para as quais foram 

explicadas as regras e dinâmica do jogo. Em seguida, cada equipe seguiu sorteando as 

questões e respondendo aos questionamentos realizados pela condutora da ação, o que 

criou um ambiente de competição, mas principalmente de discussão e troca de 

conhecimento.  

A autora do presente estudo responsabilizou-se por moderar a ação do jogo, 

dividir os grupos, explicar as regras, fazer as perguntas, corrigir as respostas 

equivocadas, aprofundar a discussão de questões ou dúvidas que surgiram durante o 

jogo, e ampliar as respostas dos alunos, a fim de melhor esclarecer a temática abordada. 

Uma enfermeira auxiliou na contagem do tempo (uma das regras do jogo) para 

elaboração das respostas por parte dos adolescentes, registro dos pontos e entrega dos 

prêmios. Outra enfermeira colaborou como uma observadora não participante, e 

registrou suas observações em diário de campo. 

 

Quarto encontro:  

 Realizou-se a segunda roda de conversa com cada turma participante, a fim de 

identificar as percepções dos alunos a respeito da atividade desenvolvida e suscitar a 

reflexão a respeito da ação de saúde desenvolvida. 

 

4.5. ANÁLISE DOS DADOS E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

A análise dos dados, ainda que não dissociada das demais fases da pesquisa, tem 

como objetivo a compreensão do que foi coletado, confirmação ou não dos pressupostos 

da pesquisa e ampliar a compreensão de contextos para além do que se pode observar 

nas aparências do fenômeno (MINAYO, 2006). 

Com vistas a responder ao problema e aos objetivos que a pesquisa de 

dissertação de mestrado se propôs, entre as diferentes e possíveis formas de análise de 

dados, destacamos aqui o método de análise de conteúdo categorial, que, segundo 
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Bardin (2016), consiste no desmembramento do texto em categoriais agrupadas 

analogicamente. A opção pela análise categorial se respalda no fato de que é a melhor 

alternativa quando se quer estudar valores, opiniões, atitudes e crenças, através de dados 

qualitativos.  

A análise dos dados seguiu as etapas de: pré-análise, fase de categorização – 

exploração do material, análise dos resultados e interpretação. As referidas etapas 

tiveram início pela leitura minuciosa e exaustiva de todos os registros. Em seguida os 

dados foram organizados em categorias temáticas, a partir das ideias principais contidas 

nos registros e analisados de acordo com a Análise de Conteúdo de Bardin 

(BARDIN,2016).  

Os conteúdos registrados da roda de conversa e da aplicação do jogo foram 

agrupados considerando-se os temas: 1) Interesse e participação na ação educativa, 

dividida em duas categorias (temática abordada e metodologia aplicada e continuidade 

da ação); 2) Percepções sobre a ação de educação em saúde sexual, dividida em duas 

categorias (Ação como aula participativa e ambiente aberto ao diálogo, Ação como 

forma diferente de aprendizado); 3) Reflexões sobre a educação em saúde sexual, 

dividida em três categorias (Importância da ação de educação para saúde, Conhecimento 

construído e as repercussões positivas para vida, Ausência de diálogo familiar). 

Para preservação do anonimato, os relatos dos participantes foram identificados 

com a letra inicial E, de educando, sucedida do número correspondente à ordem de 

apresentação dos relatos. 

Os dados quantitativos, oriundos das respostas dos questionários, foram 

digitados em planilha eletrônica no Microsoft Excel, e posteriormente analisados por 

meio de estatística descritiva, frequência, frequência relativa e média. 

 

4.6. ASPECTOS ÉTICOS 

 

O presente estudo faz parte de uma pesquisa maior intitulada: Avaliação da 

Implantação do Programa de Enfermagem Saúde na Escola (PESE), com aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa, Parecer nº 2.326.957 e Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética: 73721217.8.0000.5537, a qual se propõe a implantar e avaliar ações 

de promoção da saúde ao adolescente contidas no Programa de Enfermagem Saúde na 

Escola (PESE). A versão completa deste Programa está publicada e disponível para 
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acesso online (VIEIRA, 2016). A pesquisa ocorreu de modo a respeitar os aspectos 

éticos preconizados na Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (ANEXOS 

B e C). Os Termos de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE) e anuências 

pertinentes ao estudo encontram-se em APENDICES E-G.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. DESCRIÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

Dentre os adolescentes regularmente matriculados na Escola Estadual Soldado 

Luiz Gonzaga, um total de 122 participantes matriculados no turno matutino, do 8º do 

ensino fundamental ao 2º ano do ensino médio, participaram da ação educativa. Na 

Tabela 1 está detalhada a quantidade de adolescentes por turma. 

 

Tabela 1 – Descrição dos adolescentes participantes da ação educativa por turma de 
origem. Natal/RN, Brasil, 2019 
 

TURMAS PARTICIPANTES  % 

8º ano 28 22,9 

9º ano 32 26,2 

1º ano 32 26,2 

2º ano 30 24,6 

Total 122 100 

 

 

Dos 122 adolescentes participantes da ação, a maioria (52,5%) é do sexo 

masculino, com média de idade de 14 anos, pardos (50,8%), solteiros (77%), 

heterossexuais (87%) e evangélicos (38,5%), conforme detalhado na tabela 2. Constata-

se, também, que a maioria (86,8 %) se declararam como heterossexuais. 

Tais dados corroboram com os encontrados por um estudo multicêntrico que 

caracterizou a população escolar brasileira em 2015, e evidenciou que indivíduos do 

sexo masculino, autodeclarados como pardos, com idade entre 14 e 15 anos representam 

a maioria dos adolescentes escolares brasileiros (IBGE, 2016).  
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Tabela 2 – Características sociodemográficas dos adolescentes participantes da ação 
educativa. Natal/RN, 2019 (n=122) 
 
VARIÁVEIS PARTICIPANTES % 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

64 

58 

 

52,5  

47,5 

Idade   

Entre 15 e 19 anos 89 73,0 

Entre 10 e 14 anos 33 27,0 

Estado conjugal   

Solteiro 94 77,0 

Namorando 

Com companheiro fixo 

Não respondeu 

25 

1 

2 

20,5 

0,8 

1,6 

Cor ou Raça   

Pardo 62 50,8 

Branco 34 27,8 

Negro 12 9,8 

Indígena 

Não sabe 

 

Religião 

Evangélico 

Católico 

Outra 

Sem religião 

 

4 

10 

 

 

47 

36 

6 

33 

7,3 

8,2 

 

 

38,5 

29,5 

5,0 

27,0 

Orientação sexual   

Heterossexual 106 86,8 

Homossexual 1 0,8 

Bissexual 8 6,5 

Outro 

Não respondeu 

5 

2 

4,1 

1,6 
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5.2. CONHECIMENTO DOS ADOLESCENTES SOBRE SAÚDE SEXUAL 

 

5.2.1 IST’s e suas formas de transmissão  

Quando questionados quanto a obtenção de informações sobre prevenção contra 

IST’s e gravidez indesejada, 101 participantes (83%) responderam que receberam 

algum tipo de informação sobre esses temas. Destes, 71,3% afirmaram que tais 

informações foram adquiridas na escola, e na maioria das vezes por meio de aulas ou 

palestras. 

 Essas informações reforçam a ideia de que o ambiente escolar é um espaço 

social importante para promoção da saúde dos adolescentes, por se constituir como 

ambiente de socialização, onde estes passam boa parte de seu tempo, e no qual questões 

sobre saúde e sexualidade devem ser abordados, de forma dinâmica, atrativa e 

interdisciplinar (BACCARAT; SALOMÉ, 2013). 

No que se refere à iniciação a sexual, 35,2% dos participantes declararam ter 

vida sexual ativa, com média de idade para a primeira relação sexual de 14 anos. Destes 

58,1% são do sexo masculino e 41,8% do sexo feminino. Com relação ao uso do 

preservativo na primeira relação sexual, 44,1% que afirmaram não ter feito uso de 

preservativo, destes 73,6% eram do sexo masculino.  

A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar realizada em 2015 aponta a idade de 

14,9 anos como média brasileira de idade para a primeira relação sexual. A mesma 

pesquisa afirma que adolescentes brasileiros do sexo masculino tiveram maior 

prevalência de iniciação sexual e menor adesão ao preservativo na primeira relação 

(IBGE,2016). 

Esses resultados reforçam a importância de abordar o tema de saúde sexual e 

reprodutiva com os adolescentes, uma vez que a iniciação da atividade sexual ocorre na 

maioria dos casos nessa faixa etária, e sem o conhecimento das ações prevenção pode 

vir a acarretar repercussões com consequências para toda a vida.  

Visando esse cenário, o MS por meio de suas Diretrizes Nacionais para Atenção 

Integral a Saúde dos Adolescentes e Jovens, indica como um de seus eixos centrais a 

“Saúde sexual e reprodutiva”, com inclusão da apresentação e discussão dessa temática 

no ambiente escolar (BRASIL, 2010). 

Em estudo conduzido na zona urbana de Recife -PE, a coitarca antes dos 15 anos 

de idade, possuir um parceiro sexual, e a baixa renda familiar, foram fatores 
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relacionados de forma recorrente a episódios de gravidez não planejada nessa fase da 

vida. Vulnerabilidades relacionadas ao contexto familiar, escolar e social, associam-se a 

estes fatores, e aumentam a possibilidade de sexo desprotegido e danos à saúde do 

adolescente (SILVA, et al., 2013). 

No entanto, na presente pesquisa, quando questionados sobre como avaliam o 

risco de adquirir alguma IST, 77 % dos adolescentes responderam que consideram o 

risco baixo ou inexistente. E, quando questionados sobre como avaliam o risco de 

ocorrência de gravidez não planejada, 81,1% respondeu que considera o risco baixo ou 

inexistente. 

Observa-se que informações sobre os cuidados em saúde sexual para 

adolescentes, no intuito de se evitar uma gravidez não planejada e infecções 

transmitidas por via sexual, devem ser disseminadas precocemente, tendo em vista a 

idade prematura de iniciação sexual destes, e aos riscos à saúde que os mesmos 

desconhecem, mas que se encontram expostos. 

Com relação às formas de transmissão das ISTs, observa-se que a maioria dos 

adolescentes, 83,6% (n=102), concordaram que o uso do preservativo durante as 

relações sexuais é a melhor maneira para se evitar a contaminação por IST’s.  

Entretanto, quando questionados sobre quais doenças que podem adquirir caso 

não façam uso do preservativo, observa-se uma carência no conhecimento sobre a 

existência de algumas IST’s. Enquanto 93,4% dos participantes fez menção ao 

HIV/Aids, apenas 21,3% mencionaram a Sífilis e 4,9% a Hepatite B como possíveis 

infecções a serem transmitidas. 

Pesquisa semelhante realizada com adolescentes escolares no estado do 

Maranhão no ano de 2015 evidenciou que a IST mais conhecida pelos adolescentes é a 

Aids. O estudo ressalta que o conhecimento dos adolescentes sobre esta e outras IST’s, 

ainda são insuficientes para a caracterização das doenças, seus agentes causadores, 

formas de transmissão, e consequentemente, prevenção (ALMEIDA, et al, 2017). 

O conhecimento deficiente da existência de outras IST’s, bem como de suas 

formas de transmissão, também pode ser evidenciado por falas de um dos educandos 

durante as rodas de conversa e pelas observações registradas dos encontros. 

  

“Gonorreia não é aquele negócio branco que dá na cabeça e coça?” (E1) 

“O que é sífilis? É essa que dá a vacina no posto?” (E2) 
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“Qual é a que dá verruga?” (E3) 

“...aprendemos sobre doenças que não conhecíamos como a sífilis” (E4) 

“Poucos jovens apresentaram conhecimento sobre sífilis” (OBSERVADOR 1) 

 

Em pesquisa realizada com 207 adolescentes escolares em Peruíbe/SP, 

evidenciou déficits no conhecimento a respeito das formas de proteção e prevenção das 

IST/aids. Visando preencher tais lacunas, o mesmo estudo sugere a adoção de ações 

com uma abordagem ao adolescente que não seja restrita aos aspectos biológicos, mas 

que considere os valores socioculturais de cada indivíduo e o aproxime do 

conhecimento. (ANJOS, et al.,2012). 

Corroborando com os achados, pesquisa desenvolvida na Costa Rica evidenciou 

falta de conhecimento de seus participantes sobre aspectos básicos e importantes das 

IST, apesar dos adolescentes afirmarem ter conhecimento básico sobre a temática, e 

desse assunto ser abordado de forma rotineira no ensino da biologia. O estudo reforça a 

necessidade de medidas educativas para aprofundamento no conhecimento sobre as IST 

e as consequências que uma possível infecção pode causar em suas vidas 

(BENAVIDES; ALFARO, 2016) 

Destaca-se que o cenário identificado na presente pesquisa sugere que os 

adolescentes pouco conhecem as IST’s as quais estão expostos ao realizar atividade 

sexual sem proteção, e essa realidade é similar em outras regiões do Brasil, conforme 

atestam as pesquisas mencionadas. 

 

5.2.2 Métodos contraceptivos  

Com relação aos métodos contraceptivos conhecidos, o mais mencionado foi o 

preservativo, seja masculino e/ou feminino, citado por 84,7% dos participantes, seguido 

da pílula anticoncepcional oral, citada por 64,7%, e pela pílula do dia seguinte, 

mencionada por 24,7% dos participantes. Conforme se evidencia nas falas dos 

participantes: 

 “Alunos verbalizam que camisinha é o melhor contraceptivo” 
(OBSERVADOR 1) 

“Eu já tomei pílula do dia seguinte” (E5) 

 “sempre uso camisinha, é o mais fácil né?!” (E7) 
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Estudo realizado no estado do Piauí, com 76 adolescentes escolares, também 

apontou o preservativo como método contraceptivo mais conhecido e citado entre os 

adolescentes, seguido da pílula anticoncepcional oral e do dispositivo intrauterino (DIU) 

(OLIVEIRA, et al, 2013). 

Com relação aos conhecimentos pertinentes a fisiologia da reprodução e ao 

funcionamento de métodos contraceptivos, observou-se que 40,9% dos participantes 

sabe identificar o período fértil de uma mulher, e 37,7% dos participantes conhecem o 

mecanismo de ação das pílulas anticoncepcionais orais na ovulação feminina. E, apenas 

21,3% consideram que o coito interrompido não é um método eficaz para evitar a 

gravidez indesejada. A seguir as falas dos adolescentes a respeito dessas questões: 

 

“Eu tomei pílula do dia seguinte umas quatro vezes no ano, tem problema?” 
(E8) 

“A mulher pode engravidar se tiver menstruada?” (E9) 

“Se você demora muito pra ejacular é um problema?” (E10) 

“Ejaculação precoce provoca algum dano a saúde?” (E11) 

“A pílula confere relação sexual segura?” (E12) 

“Se uma menina transar com um homem em um dia, e no dia seguinte com 
outro, quem vai ser o pai?” (E13) 

“Pode engravidar na primeira relação sexual?” (E14) 

“Queria saber se o inicio da puberdade acontece com 12 anos, e acaba só com 
o inicio da primeira relação sexual” (E15) 

 

Pesquisas realizadas com adolescentes em Cuba e na Venezuela, também 

evidenciaram que o conhecimento de seus participantes sobre medidas de contracepção 

e fisiologia da reprodução apresentou-se deficiente. Os referidos estudos apontaram que 

após a aplicação de medidas educativas, o percentual de adolescentes com um bom 

nível de conhecimento foi elevado (CHELHOND-BOUSTANIE, et al., 2012; GOMEZ 

SUAREZ, et al., 2015). 

Os dados supracitados corroboram com os achados de um estudo desenvolvido 

com adolescentes de Belo Horizonte/MG, que apontou a existência dúvidas e lacunas no 

conhecimento de seus participantes relacionadas a fisiologia da reprodução e ao 

funcionamento dos métodos contraceptivos no organismo feminino. A referida pesquisa 

também apresenta relatos de adolescentes sobre o uso da pílula do dia seguinte como 
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método contraceptivo rotineiro, ao invés do uso como contracepção de emergência 

(CAMPOS; NOGUEIRA; FONSECA; SCHALL, 2016). 

De um modo geral fica evidente que o conhecimento sobre saúde sexual dos 

participantes deste estudo ainda é raso. Dado preocupante, principalmente quando 

aliado ao início da atividade sexual precoce, a adesão inadequada ao uso de 

preservativos e métodos contraceptivos, também observada.  A associação desses 

fatores contribui de forma direta para o aumento da vulnerabilidade dos adolescentes às 

IST’s e ocorrência de gravidez não planejada.  

 

5.3. APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA EDUCATIVA 

A aplicação do jogo Torre da Saúde ocorreu na manhã do dia 15 de junho de 

2018, com duração de aproximadamente 50 minutos em cada turma participante, 

inicialmente com a turma do 1ºano do ensino médio, seguida do 2ºano, 9º ano do ensino 

fundamental e por fim o 8ºano do ensino fundamental. 

Cada turma foi dividida em duas equipes, para as quais foram explicadas a 

atividade do dia e regras do jogo (APÊNDICE C). Os educandos mostraram-se 

animados e curiosos com a metodologia até então desconhecida, como mostra a 

anotação do observador 2. 

“...as turmas mostram-se interessadas e animadas em participar” 
(OBSERVADOR 2) 

 

Com o desenrolar do jogo, os educandos se mostraram à vontade para interagir, 

responder aos questionamentos que surgiam e esclarecer dúvidas existentes. Este 

momento foi muito proveitoso, pois a interação entre todos os agentes envolvidos 

favoreceu a aproximação e aprendizado, construído de modo compartilhado. Algumas 

imagens da aplicação do jogo foram registradas evidenciando a participação e 

concentração dos educandos (ANEXO D). 

Os observadores registraram alguns dos comentários desinformados que foram 

feitos durante os momentos de descontração no decorrer da aplicação do jogo. 

“Um grupo afirmou que picada de inseto poderia transmitir HIV.” 
(OBSERVADOR 2) 

“...as alunas afirmaram já ter feito uso de anticoncepcionais hormonais orais, 
mas ao responder o modo de uso descreveram a forma inadequada de iniciar e 
pausar a cartela.” (OBSERVADOR 2) 
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Segundo Souza et al. (2017), o conhecimento construído mediante ações e 

experiências compartilhadas, implica no relacionamento entre seres e na assimilação de 

comportamentos e culturas humanas. Assim, entende-se que a interação social, é uma 

condição fundamental para viabilizar o desenvolvimento cognitivo e aprendizagem. 

Independente do erro ou acerto da questão sorteada, foi dado espaço para a 

discussão de cada tema, aproveitando o momento para a retomada de conteúdo, 

esclarecimento de dúvidas, buscando aprofundar e complementar as respostas obtidas, 

como mostra a observação a seguir: 

“...a facilitadora complementou as respostas para enriquecer o conteúdo 
abordado.” (OBSERVADOR 2) 

“A mestranda conduziu a atividade com segurança e desenvoltura, nos 
momentos em que os alunos se exaltaram com o jogo, ela conseguiu retomar o 
conteúdo, esclarecer as dúvidas e aprofundar as respostas dos adolescentes” 
(OBSERVADOR 2) 

 

Dessa forma, observa-se que a utilização deste tipo de tecnologia educativa no 

presente estudo, contribuiu para despertar o interesse, promover a participação e 

subsidiar o processo de construção do conhecimento sobre a saúde sexual do 

adolescente escolar. 

A literatura tem demonstrado que a utilização de jogos educativos para o ensino 

da educação em saúde com adolescentes, promovem a construção do conhecimento, 

estimulam ações voltadas a prevenção e controle de agravos a saúde, como também 

incentivo a mudança de hábitos, por meio de ações descontraídas e que favoreçam 

participação e o interesse do adolescente. 

Estudo desenvolvido sobre saúde e sexualidade por Souza et al. (2017), com 

adolescentes de Belo Horizonte e de São Paulo, evidenciou que enquanto ferramenta 

pedagógica, o uso de um jogo educativo possibilitou aos adolescentes, novas formas de 

ver e entender sua sexualidade, viabilizando uma ação mais espontânea e interativa, 

mediante situações problematizadoras e a possibilidade de discutir e aprender em grupo, 

favorecendo a construção coletiva autônoma do aprendizado. 

Outra pesquisa nesta mesma perspectiva, realizada com adolescentes escolares 

de Fortaleza - CE, define a utilização do jogo educativo como uma experiência exitosa, 

pois a tecnologia favoreceu o processo educativo ao promover acesso a informação, 

interação, discussão e reflexão dos participantes, que tiveram oportunidade para 
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preencher lacunas do conhecimento sobre questões relacionadas a saúde sexual de 

forma descontraída e participativa (BARBOSA, et al.,2010). 

Apesar do uso desse tipo de tecnologia educativa apresentar inúmeras vantagens 

e potencialidades para se trabalhar com adolescentes, neste estudo foi possível observar 

algumas dificuldades encontradas ao longo da aplicação do jogo.  

Inicialmente existiu uma certa dificuldade em reunir cada turma na sala em que 

ocorreria a atividade, tendo em vista, que na maioria das vezes, os educandos 

encontravam-se dispersos na escola devido à ausência de professores no horário que 

antecedia a aplicação do jogo.  

“Iniciou-se a aplicação do jogo com os alunos do 1º Ano, às 8:00h, com a 
participação inicial de 12 alunos, os demais chegaram no decorrer do jogo, 
totalizando ao final com 25 adolescentes.” (OBSERVADOR 2) 

“Os alunos ficaram dispersos na escola, não entraram na sala de aula na hora 
agendada, foi necessário aguardar e chamá-los algumas vezes” 
(OBSERVADOR 2) 

 

Outra dificuldade encontrada, relaciona-se ao tempo de duração da atividade, 

pois com o atraso devido à dificuldade em reuni-los, aliado a agitação, competitividade 

e falas sobrepostas por parte de alguns educandos durante o jogo, além empolgação 

inerente ao desenrolar da atividade, observou-se a necessidade de um tempo maior para 

discussão de alguns temas e retirada de possíveis dúvidas. 

“Com a competição, falaram alto, sem respeitar a vez, o que atrasou a 
conclusão do jogo.” (OBSERVADOR 2) 

“Devido ao tempo do jogo não foi possível aprofundar todas as dúvidas.” 
(OBSERVADOR 2) 

 

Tais dificuldades também foram elencadas por outras pesquisas que utilizaram 

metodologia similar como estratégia de sensibilização para coleta de dados.  Apesar das 

dificuldades relatadas, consideram o uso do jogo como extremamente bem-vindo entre 

os adolescentes e como uma estratégia bem-sucedida para a coleta de dados 

(YONEKURA; SOARES, 2010; BARBOSA, et al., 2010) 

Assim como no referido estudo, vale ressaltar que os objetivos traçados com a 

utilização do jogo foram alcançados. As dificuldades encontradas foram devidamente 

contornadas, no intuito de não comprometer o desenvolvimento da ação educativa, 

buscando uma condução que proporcionasse um ambiente propício a aprendizagem de 

todos. 
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5.4. AVALIAÇÃO DA AÇÃO EDUCATIVA - PERCEPÇÕES E REFLEXÕES  

Avaliação da ação educativa ocorreu durante a roda de conversa do quarto 

encontro, por meio da observação direta e do registro dos relatos dos adolescentes. 

Neste encontro, buscou-se detectar os principais fatores que os adolescentes 

consideraram importantes sobre a ação, relacionados a seu interesse em participar da 

ação, e suas percepções e reflexões sobre a saúde e educação sexual. 

 

5.4.1. Interesse e participação na ação educativa 

Duas categorias foram identificadas que indicaram a razão do interesse dos 

adolescentes à participação, a metodologia e o conteúdo da ação, bem como desejo de 

continuidade da ação educativa na escola.  

 

Metodologia e conteúdo abordado  

O conteúdo apresentado nesta categoria, refere-se às expressões e considerações 

dos participantes sobre a sua participação na ação educativa realizada que evidenciaram que a 

metodologia aplicada e o conteúdo abordado, contribuíram para despertar interesse e 

motivar a sua participação. A seguir, alguns exemplos de depoimentos dos adolescentes 

ao respeito: 

 “Bom, foi muito bom as brincadeiras, as formas que vocês pensaram, foram 
aulas muito boas, dinâmicas, foram formas de aprendizado maravilhosos, fez 
com que participarmos bem mais.” (E16) 

 “Nas aulas normais, nós participamos menos” (E17) 

“Os professores não são flexíveis assim com outras temáticas” (E18) 

“...sobre o projeto achei muito legal e interessante, achei muito legal todos os 
assuntos abordados.” (E19) 

 “Percebe-se o envolvimento dos alunos...” (OBSERVADOR 3) 

A partir dos depoimentos, considera-se que o desenvolvimento da ação foi 

avaliada pelos participantes de forma positiva, uma vez que a interagiram entre si, 

participaram ativamente de cada etapa, discutiram temas que consideraram relevantes e 

demonstraram satisfação em vivenciar uma experiência diferente da que estão 

acostumados na rotina da sala de aula formal. Além disso, alguns aspectos foram 

considerados significativos como por exemplo, a brincadeira, a dinamicidade, 

flexibilidade dos professores, e a participação do aluno. 
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Tais achados também foram mencionados em estudo realizado por Matias et al. 

(2013) com adolescentes do estado do Ceará e por Nau et al. (2013) com adolescentes 

de Santa Catarina. Pesquisas que também lançaram mão da utilização de estratégias 

educativas com enfoque no diálogo horizontal e jogos educativos, possibilitando ao 

adolescente tornar-se atuante em seu processo de aprendizagem. 

No presente estudo, a aplicação da metodologia dos Círculos de Cultura, 

evidenciou que os adolescentes sentem a necessidade de dialogar de forma mais aberta e 

frequente sobre esses temas, bem como sobre suas dúvidas e inseguranças no contexto 

escolar. Isso foi evidenciado pelas falas: 

 

“foi um tema que nunca foi discutido assim na escola” (E20) 

“Foi muito bom poder conversar sobre isso” (E21) 

 

Segundo Freire (2011), as ações educativas pautadas na metodologia dos 

Círculos de Cultura, possibilita a seus participantes protagonizar o papel de sujeito em 

seu processo educativo, no momento em que propõe sua participação ativa e todos os 

envolvidos no processo de aprendizagem, valorizando seus valores e concepções em um 

diálogo horizontal e humanizado. 

A promoção da saúde do adolescente se constitui como um desafio cotidiano dos 

serviços. Nessa perspectiva, reside na educação em saúde uma das principais 

ferramentas para a veiculação de informação em saúde e discussão de temas essenciais a 

formação e saúde dos adolescentes. 

Para tanto, as ações educativas necessitam possuir características atrativas a seu 

público alvo, discutir temas relevantes, com linguagem e métodos adequados a sua 

realidade, aptos a promover interação, diálogo e construção de conhecimento visando a 

promoção da saúde no contexto escolar e potencializando o processo de construção de 

autonomia. 

 

Continuidade da ação  

Mediante discussão sobre o interesse de inserção de outras iniciativas 

semelhantes a que vivenciaram, os educandos expressam o desejo da continuidade dessa 

ação educativa, bem como a aplicação da metodologia utilizada em outras disciplinas. 

“...Resumindo, foi muito bom e que vocês venham mais vezes.” (E22) 
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“Achamos o assunto muito legal e esperamos que vocês voltem com outros 
assuntos...” (E23) 

“Se mostram receptivos a outras ações e consideram a atividade realizada 
como positiva, atribuindo expressões como: Boa, excelente, maravilhosa, 
interessante, muito boa.” (OBSERVADOR 3) 

 “Poderíamos aprender assim em outras disciplinas” (E25) 

“O uso de jogos em outras disciplinas facilitaria o aprendizado” (E26) 

“Relatam desejo de continuar participando do projeto e pedem mais jogos” 
(OBSERVADOR 1) 

 

Esses relatos reforçam a ideia de que as ações de educação em saúde necessitam 

ser repensadas. O ensino tradicional, bancário como Freire critica, encontra-se distante 

de ser uma boa alternativa de abordagem de ensino a adolescentes, pois acaba por 

dificultar a compreensão e interação do indivíduo com sua saúde/doença, e o distancia 

da adoção das práticas necessárias a promoção da saúde. 

Esses resultados encontram-se em concordância com os achados de outra 

pesquisa realizada utilizando metodologia semelhante no contexto escolar (BARBOSA, 

et al.,2010). Na referida pesquisa o uso de um método ativo foi primordial para o 

sucesso desenvolvimento do processo educativo proposto, tendo em vista que superou o 

modelo tradicional conhecido ao estimular a discussão entre os adolescentes sobre a 

temática e gerou o anseio por novas ações de mesmo cunho (BARBOSA, et al.,2010). 

Nesse contexto, observa-se que o papel do educador se encontra atrelado ao 

conceito de autonomia do saber, algo que se deve buscar despertar através de suas ações 

educativas. Tal modelo educativo favorece a construção individual e coletiva do saber, 

viabilizando a visão reflexiva e crítica da realidade, e tornando meio de incentivo a 

promoção da saúde dos adolescentes. 

 

5.4.2. Percepções sobre a ação educativa em saúde sexual  

O modo de percepção dos adolescentes sobre o que de fato se tratava a ação 

educativa, se mostrou variado. Dessa forma, suas percepções foram organizadas em 

duas categorias temáticas: Ação como ambiente descontraído e aberto ao diálogo e 

Ação como uma forma diferente de aprendizado. 

 

 

 



55 

 

Ação como ambiente descontraído e aberto ao diálogo  

Alguns participantes ao serem questionados sobre suas percepções sobre a ação 

relacionaram-na a um ambiente descontraído em que se sentiram à vontade para 

interagir, conversar e retirar dúvidas, sem a formalidade habitual da sala de aula.  

 

“Não teve formalidade, foi divertido” (E27)    

“Todos tinham oportunidade de participar” (E28)    

“...todo mundo interagiu e gostou” (E29)    

“A gente se sentiu mais a vontade” (E30)    

“É um jeito diferente, aberto, podemos nos expressar” (E31)    

“Nem pareciam que era uma aula” (E32)    

“...muito abertas e tipo foi uma ajuda para nós... Sem contar que 
todas vocês foram como amigas conselheiras.” (E33)    

 

Ao utilizar metodologia semelhante em seu estudo, Matias et al. (2013), afirma 

que a estratégia educativa possibilitou ao adolescente tornar-se protagonista do seu 

processo de aprendizagem, pois mediante a construção do saber, o mesmo adquire 

autonomia, e torna-se capaz de gerar mudanças em seu comportamento e, mesmo que 

estas não ocorram de modo imediato, podem gerar reflexões sobre suas práticas e 

atitudes no futuro. 

O diálogo sobre saúde e sexualidade do adolescente, viabilizado por meio dos 

princípios do método de Círculos de Cultura, apresenta-se como uma importante 

metodologia para a efetivação de ações de educação em saúde, tendo em vista que 

favorece a discussão de temas que por vezes são de difícil diálogo em família, 

proporciona momentos interdisciplinares de construção de conhecimento, e capacita os 

sujeitos para seu autocuidado (NAU, et al., 2013). Isto também foi evidenciado neste 

estudo, conforme os depoimentos a seguir: 

 

“Deu pra conversar coisas que não posso em casa” (E34)    

 “Foi muito bom poder conversar sobre isso” (E35)    

 

Percebe-se que a utilização da metodologia do Círculo de Cultura, proposto por 

Freire, por meio da roda de conversa e o uso de jogo educativo, contribui de forma 
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positiva na condução de uma ação educativa voltada a adolescentes, viabilizando o 

diálogo horizontal e aprendizado compartilhado, de forma prazerosa, e respeitando a 

individualidade de cada sujeito. 

Vale ressaltar que, neste estudo, a descontração proporcionada pela metodologia, 

em nenhum momento comprometeu o enfoque em seus objetivos e cunho educativo, 

pois foi utilizada como mais uma ferramenta aliada da ação educativa visando a 

promoção da saúde. Ou seja, embora as discussões na roda de conversa eram dinâmicas 

e abertas, realizadas em um ambiente de desinibição e espontâneo no qual todos os 

participantes estavam livres a contribuir, os temas não foram desviados.  

 

Ação como forma diferente de aprendizado  

  O conteúdo apresentado nessa categoria, refere-se aos participantes darem 

enfoque a ação como uma forma diferente de aprendizagem da que estão habituados, 

considerando a mesma como facilitadora de seu aprendizado, pela promoção de maior 

participação e interação dos participantes entre si e com a temática abordada. Conforme 

é possível observar pelos relatos: 

 

“...foi uma forma de aprender brincando.” (E36) 

“Aprendi da melhor forma que foi brincando” (E37) 

“... foi legal e tiramos várias dúvidas.” (E38) 

 “Jogar facilitou nossa aprendizagem” (E39) 

 “Nas aulas normais, nós participamos menos” (E40) 

 

A literatura mostra que, a construção e aquisição de conhecimentos mediada por 

atividades lúdicas como os jogos, por si só, não é suficiente para atingir todos os 

objetivos da educação em saúde. No entanto sua utilização pode se constituir como o 

primeiro passo para gerar novas atitudes de promoção a saúde e prevenção de agravos 

(MARIANO, et al.,2013). 

Outras experiências de ações educativas pautadas no uso de tecnologias 

educacionais como os jogos, demonstram que a interação e a construção de 

conhecimento de forma colaborativa, são componentes que intensificam o aprendizado, 

a capacidade de comunicação e reflexão. E tratando-se de adolescentes, a promoção de 

atividades com essas características, mostram-se ainda mais relevantes, tendo em vista 
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as transformações, o desenvolvimento e o amadurecimento do ser humano esperados 

nessa fase da vida (SOUZA et al., 2017).  

Para Pires, Guilhem e Gottem (2013), a aprendizagem viabilizada pelo uso de 

jogos educativos, facilita o alcance de aspectos plurais necessários a formação humana, 

tais como a interação em grupo, participação ativa no processo de aprendizagem, 

capacidade de refletir e motivação para aprender, aspectos que segundo os autores, são 

indispensáveis para a construção de sociedades justas e democráticas, que  

compreendam que o conceito de saúde vai muito além da ausência de doença. 

Nesse contexto, observa-se que o jogo surge como mais uma ferramenta que 

pode auxiliar a mudança das práticas educativas visando a promoção da saúde, pois 

possibilita a aproximação do conhecimento construído a partir de uma atividade lúdica, 

com o campo da realidade, estimulando aprendizado e reflexão, favorecendo a mudança 

de hábitos (MARIANO, et al.,2013). 

Segundo Moreira et al. (2014), o jogo torna-se útil para fins educativos no 

momento em que promove situações que despertem interesse e desafiem seus 

participantes para a resolução dos problemas. Esses aspectos permitem aos educandos 

uma autoavaliação sobre seus conhecimentos, além de promover a participação ativa de 

todos em casa etapa, permitindo ao educando o desenvolvimento da capacidade de 

analisar, refletir, questionar e compreender de forma autônoma e cooperativa. 

 

5.4.3. Reflexões sobre a ação educativa  

Os adolescentes foram capazes de construir conhecimento e refletir sobre o 

mesmo. Suas reflexões foram organizadas nas categorias: A importância da ação de 

educação para a saúde; Conhecimento construído e as repercussões positivas para vida e 

Ausência de diálogo familiar. 

 

A importância da ação de educação para saúde  

Ao abordar a importância do desenvolvimento da ação educativa, observa-se que 

os adolescentes consideraram os momentos vivenciados como benéficos para suas vidas 

e relacionamentos, e o conhecimento compartilhado como um componente importante 

para a prevenção de agravos e promoção da saúde.  

 

“...aulas que foram muito importantes para nos previnirmos...” (E41)    
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“Passamos a conhecer as doenças, isso é importante para a saúde” (E42)    

“Trouxe conhecimento e benefícios para os relacionamentos amorosos” (E43)    

“muitas pessoas não sabiam os “riscos” (digamos assim) que as doenças 
causavam.” (E44)    

“Sabemos mais um pouco sobre as camisinhas, que é o modo mais seguro de 
prevenir doenças e gravidez.” (E45)    

“Um dos assuntos que mais me chamou atenção foi sobre as DSTs pois muitas 
nós não conhecíamos e não sabíamos o quanto era importante conhece-las.” 
(E46)    

“Vi que nosso conhecimento era incerto” (E47)    

“Os alunos conseguem formular perguntas e refletir sobre as respostas.” 
(OBSERVADOR1) 

 

A mudança de comportamento não deve ser atrelada somente ao conhecimento 

adquirido sobre determinado assunto, tendo em vista que tal modificação está 

relacionada a inúmeras variáveis. Entretanto, o acesso ao conhecimento torna-se vital 

para despertar o interesse, gerar questionamentos e reflexões que podem contribuir para 

a mudança de hábitos (VIERO, et al., 2015) 

Através dos relatos é possível observar que além de mediar a construção do 

conhecimento, a ação educativa também foi capaz de despertar a reflexão dos 

educandos sobre importância deste saber para a vida e saúde. Espera-se que esta 

reflexão, aliada ao conhecimento, sejam o gatilho para gerar a mudança de 

comportamento e aquisição de atitudes que promovam a saúde. 

Para que as ações educativas sejam efetivas, é necessário transcender a simples 

veiculação de informação e orientação sobre medidas preventivas de IST’s e gravidez 

não planejada, pois o ato de informar e orientar não garantem autonomia e mudança de 

comportamento. É necessário considerar a realidade e experiências dos adolescentes, e 

além de informação, proporcionar um ambiente para discussão e reflexão sobre o tema. 

(MACEDO; CONCEIÇÃO, 2013). 

 

Conhecimento construído e as repercussões positivas para vida  

Com relação ao que aprenderam e o que esse aprendizado poderia modificar ou 

interferir em suas vidas, observa-se que os educandos foram capazes de refletir sobre a 

importância do conhecimento compartilhado para sua vida e saúde. As falas evidenciam 
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que mediante o que foi discutido na ação, os adolescentes afirmam ter aumentado seu 

conhecimento sobre a temática e entendem onde ele poderá ser aplicado. 

 

“As aulas contribuíram muito pro nosso conhecimento e pra nossa vida, todos 
os alunos gostaram.” (E48)    

 “Passamos a conhecer as doenças, isso é importante para a saúde” (E49)    

“Agora sei onde posso encontrar ajuda se precisar” (E50)    

“Ter autonomia sobre a sua vida” (E51)    

“Ter consciência das ações” (E52)    

“Refletir mais sobre as ações” (E53)    

“Os alunos atribuíram expressões positivas a ação, pois relataram que foi 
possível melhorar o conhecimento sobre o assunto. “Percebe-se que os alunos 
já conseguem identificar maneiras de se proteger” (OBSERVADORA B) 

 

Os achados do presente estudo estão em consonância com outras pesquisas, que 

identificaram que ações educativas participativas são promissoras em favorecer o 

aprendizado e reflexão sobre este aprendizado em adolescentes com relação a sua saúde 

e sexualidade.  

Estudo desenvolvido com adolescentes, afirma que ação participativa de 

orientação a saúde sexual, foi capaz de promover um ambiente de trabalho acolhedor e 

produtivo, proporcionando maior envolvimento, aprendizado e reflexão entre os 

participantes sobre sua saúde e sexualidade (FONSECA; GOMES; TEIXEIRA, 2010). 

Afirma ainda que, a busca de novas estratégias para viabilizar o acesso ao 

conhecimento, são imprescindíveis, pois contribuem para a diminuição da 

vulnerabilidade nessa fase da vida, ensinando cuidados básicos em saúde, favorecendo 

um processo de adolescer mais saudável (FONSECA; GOMES; TEIXEIRA, 2010). 

Em sua pesquisa Campos et al. (2017), observou que a utilização de uma 

estratégia emancipatória e participativa para o ensino de educação sexual com 

adolescentes, demonstrou ser muito proveitosa para abrir espaços de diálogo e 

contemplar aspectos cognitivos e emocionais, capacitando os indivíduos e incentivando 

o desenvolvimento da autonomia e de comportamentos saudáveis. 

Além da reflexão sobre a importância de se ter conhecimento para a tomada de 

decisões, observa-se que os participantes se consideram agentes prontos a dividir 
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conhecimento com outras pessoas, contribuindo assim para a promoção da saúde de 

outros sujeitos. 

“Essas atividades influenciaram positivamente, porque agora a gente pode 
repassar as informações” (E54)    

“Ensinar o que aprendeu” (E55)    

 

Estudos realizados por Schuler et al (2015) e Silva et al. (2018), demonstram que 

a capacitação de adolescentes para a atuação como multiplicadores de conhecimento 

entre si, apresenta-se como uma estratégia exitosa para a promoção da saúde, tendo em 

vista a melhor identificação e aproximação com a linguagem e temas de interesse, 

facilitando a troca de experiências e disseminação de informações e efetivação práticas 

saudáveis para a prevenção de agravos a saúde. 

O acesso ao conhecimento sobre saúde sexual mediado por ações educativas 

pautadas no diálogo franco e aberto, contribui de forma efetiva para que os adolescentes 

estabeleçam a comunicação nas relações interpessoais, realizem escolhas conscientes 

sobre à atividade sexual e à prevenção de IST’s, beneficiando a sua vida e saúde sexual. 

 

Ausência de diálogo familiar  

Mediante as observações e relatos ouvidos durante ação, também foi possível 

perceber que muitos adolescentes anseiam poder se expressar, retirar dúvidas, discutir 

ou mesmo desabafar com seus familiares, assuntos relacionados a sua saúde e 

sexualidade. Essas reflexões deram origem a categoria de ausência de dialogo familiar. 

As falas retratam desde famílias em que o assunto não pode ser abordado de 

forma alguma, podendo resultar até mesmo em violência física, a famílias em que há 

uma forte resistência por parte dos pais ao diálogo, mas que de alguma forma a conversa 

ainda pode ser possível. 

 

“Se eu falar com minha mãe sobre isso ela me bate” (E56) 

 “minha mãe nem sonha com isso...” (E57) 

 “Minha mãe me levou para o Ginecologista, no início não foi fácil ela 
brigou.” (E58) 

“relataram que foi possível melhorar o conhecimento sobre o assunto, 
principalmente por muitos terem relatado falta de diálogo com seus pais sobre 
os assuntos abordados”. (OBSERVADOR 3) 
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“os adolescentes se sentem inseguros em falar com a família sobre suas 
dúvidas relacionadas a sexualidade” (OBSERVADOR 3) 

 

A família é compreendida como um ambiente necessário para a sobrevivência, e 

crescimento saudável de seus integrantes, independentemente de sua dinâmica ou forma 

estruturação. O ambiente familiar deve favorecer sustentação da afetividade e 

desempenha um papel fundamental na educação de seus membros, pois as primeiras 

noções de vida em sociedade e bem como princípios éticos e humanitários, são 

repassados durante a convivência em família (COSTA, et al., 2014; NERY, et al.,2015).  

Entretanto, em muitos casos, os pais não sabem como proceder frente as 

descobertas e primeiras demonstrações da sexualidade de seus filhos, principalmente 

durante a adolescência. Este de fato é um momento delicado, porém de extrema 

importância para os que virão a seguir, visto que as primeiras conversas servirão de 

alicerce para uma boa relação de diálogo no futuro entre pais e filhos.  

Segundo Tomás et al. (2015), existem vários fatores que contribuem ou estão 

estritamente relacionados ao aumento do risco de adquirir alguma IST ou ter uma 

gravidez indesejada na adolescência. Dentre eles destacam-se a falta de conhecimento, 

ambiente familiar desfavorável ao diálogo e a influência do grupo social onde o 

adolescente está inserido. 

Diante disto, para os pais torna-se necessário despir-se de preconceitos e 

estereótipos, permitir abertura para a discussão dívidas e de ideias divergentes, e 

prontidão para gerenciar conflitos ou tensões que possam surgir no dia-a-dia, no intuito 

de estabelecer uma relação de confiança com seus filhos, favorecendo o processo de 

formação de personalidade e educação (MAROLA; SANCHES; CARDOSO, 2011).  

 Contudo, apesar das evidências apontarem a necessidade iminente de pais e 

familiares serem ativos na construção da vida sexual do adolescente, pesquisas ainda 

apontam que ainda são poucos os casos de famílias com liberdade para falar sobre o 

assunto, o que acaba por levar a busca de informações, muitas vezes incipientes, em 

outras fontes para a maior parte dos adolescentes (BRANDÃO, et al.,2011). 

Estudo desenvolvido por Nery et al. (2015), demonstrou que a abordagem da 

sexualidade no diálogo entre pais e filhos é insuficiente, falha e imprecisa. E quando 

existe é tratada de modo superficial sem atender as reais necessidades dos adolescentes.  
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Corroborando com os achados no presente estudo, conforme pode ser evidenciado pelos 

depoimentos: 

“Nem sempre em casa temos total liberdade para tirar nossas dúvidas...” 
(E59) 

“Foi muito bom poder conversar sobre isso, mas com a minha família ainda 
existe resistência” (E60) 

“Deu pra conversar coisas que não posso em casa” (E61) 

“Falam que é constrangedor falar sobre sexo com os pais” (OBSERVADOR 
3) 

 

Dentre as dificuldades para o diálogo, os pais apontam o fato de não saberem 

quando devem começar a conversa, não saber exatamente o que abordar, e se a 

informação que irão repassar está correta. Fatores culturais, religiosos e 

socioeconômicos também são apontados com influenciadores para a dificuldade de 

diálogo nesse momento (NERY, et al.,2015; MACEDO, et al., 2013). 

No momento em que os adolescentes não conseguem respostas para suas 

dúvidas no lar, adotam o hábito buscá-las com amigos da mesma faixa etária, parceiros 

ou mesmo por meio digital em pesquisas na internet, fontes que provavelmente irão 

repassar informações imprecisas ou equivocadas, e sem a devida confiabilidade. Tal 

situação além de resultar no distanciamento dos pais, pode comprometer a compreensão 

das informações buscadas e culminar em algum agravo a saúde (COSTA, et al., 2014). 

Nessa perspectiva, quando os atores familiares não conseguem cumprir o papel 

esperado, este geralmente acaba sendo transferido à escola e profissionais de saúde. No 

ambiente escolar observa-se que a abordagem do tema sexualidade ainda é voltada 

apenas para o ensino de questões relacionadas a biologia, anatomia e reprodução 

humana. Com relação aos profissionais de saúde, normalmente são procurados após 

algum agravo a saúde já ter ocorrido (MACEDO, et al., 2013; WILSON, et al.,2010).  

Esses fatores demonstram que na ausência da participação ativa dos pais, o papel 

da escola e de profissionais da saúde torna-se ainda mais importante e decisivo, 

principalmente no tocante ao esclarecimento de dúvidas relacionadas ao primeiro ato 

sexual, contracepção e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis 

(BRANDÃO, et al.,2011; NERY, et al., 2015). 

Frente a essa demanda, cabe aos profissionais de saúde, em especial ao 

enfermeiro, o papel de desenvolver práticas educativas participativas, que permitam o 
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envolvimento e interação, contemplando cada sujeito em suas singularidades e seu 

contexto sociocultural, viabilizando assim, a troca de conhecimento e experiências, 

visando a promoção da saúde. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização do estudo permitiu o planejamento, execução e avaliação de uma 

ação educativa participativa direcionada a promoção da saúde sexual e reprodutiva de 

adolescentes escolares. Na perspectiva de dar resposta às questões de pesquisa deste 

estudo, pode-se afirmar que as características necessárias para despertar o interesse e 

participação do adolescente em uma ação educativa sobre saúde sexual são variadas, 

mas neste estudo todas focalizaram o diálogo aberto, espontâneo, e desinibido para 

discutir temas considerados de difícil acesso pelos adolescentes. Outras características 

essenciais seriam a dinamicidade lúdica e a atitude flexível e aberta dos lideres que 

promovem a discussão.  

Quanto ao envolvimento dos estudantes na ação, sua aprendizagem e reflexão, 

observou-se que os adolescentes questionaram os métodos de aprendizagem que são 

aplicados em seu cotidiano e refletiram sobre a importância do conhecimento para a 

vida e saúde, bem como sobre o diálogo familiar, onde muitos adolescentes demonstram 

que o consideram importante e relatam sentir falta dessa aproximação com seus 

familiares, mas o apontam esse diálogo como inexistente ou de difícil acontecimento em 

suas famílias.  

  Com relação às percepções dos adolescentes sobre a ação educativa, estas 

foram positivas, com ênfase na metodologia e temática abordada, que despertaram 

interesse, proporcionaram participação ativa e diálogo crítico-reflexivo voltado para a 

realidade dos educandos. 

Assim sendo, avalia-se que os resultados da ação são coerentes com os objetivos 

traçados e com referencial teórico de Paulo Freire, que propõe uma educação de caráter 

libertador, que favoreça a construção do conhecimento viabilizando a autonomia dos 

sujeitos no processo educativo. 

Diante do que foi apresentado, considera-se que para que ações educativas sobre 

saúde sexual despertem interesse e promovam participação ativa de adolescentes, faz-se 

necessária a utilização de metodologias que despertem curiosidade, favoreçam a 

participação e o diálogo horizontal, ao mesmo tempo que em facilitem a aprendizagem 

do educando.  

Além disso é imprescindível a existência de profissionais capacitados e 

dispostos a trabalhar a educação em saúde de forma mais participativa e dialogada, 
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valorizando cada sujeito em seu contexto, suas dúvidas, valores e experiências, 

buscando diminuir barreiras na relação educador e educando, facilitando a construção 

do conhecimento para a promoção da saúde. 

A educação em saúde, principalmente voltada a adolescentes, exige do 

enfermeiro uma práxis dinâmica que estabeleça conexões entre saberes e habilidades, 

que favoreçam o reconhecimento do indivíduo e da coletividade, visando uma 

aprendizagem ativa, atuando de modo interdisciplinar, compreendendo o ser humano e a 

saúde em todas as dimensões.  

Como limitação da pesquisa destaca-se o seu desenvolvimento apenas em uma 

escola, comtemplando as necessidades de uma população específica. Diante disso, 

sugere-se que novos estudos sejam realizados, com vistas a ampliar o desenvolvimento 

científico e tecnológico voltado à promoção da saúde de adolescentes, dando enfoque a 

relação e ao diálogo entre pais e adolescentes, bem como a utilização de métodos e 

recursos educacionais inovadores.  

Não obstante, a partir do estudo, espera-se contribuir com a prática de 

enfermagem e para o raciocínio clínico dos enfermeiros, no tocante à assistência 

prestada aos adolescentes no âmbito escolar, propondo um ensino emancipador pautado 

no questionamento e na transformação social, proporcionando uma nova forma de 

pensar e fazer saúde, de modo interconectado e integral, tornando o adolescente 

participante ativo e pensante neste processo, estimulando sua autonomia e a adoção 

hábitos saudáveis. 
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ANEXO A - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE JOGO 
 
   

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
UNIDADE ACADÊMICA DE ENFERMAGEM 

LABORATÓRIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO EM SAÚDE 

   
  
  
  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE JOGO  
  

Informo, para fins de direito, que a mestranda LAÍSI CATHARINA DA SILVA 

BARBALHO BRAZ, vinculada ao  Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Enfermagem 

(Mestrado Acadêmico) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), foi autorizada 

a utilizar em sua pesquisa “Ação educativa participativa na promoção da saúde sexual de 

adolescentes” o jogo “Torre da Saúde” do Grupo de Pesquisa Laboratório de Tecnologias de 

Informação e Comunicação em Saúde (LATICS), vinculado à Unidade Acadêmica de 

Enfermagem (UAENF), da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), campus 

Cajazeiras, registrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq.   

   

   

  

  
Cajazeiras, 17 de janeiro de 2018.  

  
  
  
    
  
  
 Respeitosamente,  
  
  
  

______________________  ________________________________  
  

Marcelo Costa Fernandes  

MAT. SIAP 2055571  
Líder do Grupo de Pesquisa   
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ANEXO B – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO C – CARTA DE ANUÊNCIA DA SECRETARIA ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA DO RIO GRANDE DO NORTE 
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ANEXO D – FOTOS DA APLICAÇÃO DO JOGO TORRE DA SAÚDE 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 
Adaptado pela autora Laísi Braz, a partir do instrumento utilizado na Pesquisa de 

Conhecimento, Atitudes e Práticas na População Brasileira (PCAP)  

 

 

FORMAS DE TRANSMISSÃO DE ALGUMAS DOENÇAS 

10. Qual ou quais das doenças citadas abaixo uma pessoa pode adquirir ao usar um banheiro público? 

Aids (   )     Sífilis (   )     Hepatite (   )     Dengue (   )     Malária (   )    Gonorreia (   )    Nenhuma (   )  

11. Qual ou quais das doenças citadas abaixo uma pessoa pode adquirir se não usar preservativos em 
relações sexuais? 

Malária (   )    Hepatite (   )     Aids (   )     Sífilis (   )     Dengue (   )     Todas (   )     Nenhuma (   )     

12. Qual ou quais das doenças citadas abaixo uma pessoa pode adquirir ao compartilhar seringa ou agulha 
com outras pessoas?  

Aids (   )     Sífilis (   )        Malária (   )     Hepatite (   )    Gonorreia (   )    Todas (   ) Nenhuma (   ) 

13. Qual ou quais doenças uma pessoa pode adquirir ao compartilhar instrumentos de manicure/pedicure 
(alicate de unha, lixa, espátula, etc.)? 

Gonorreia (   )    Sífilis (   )     Hepatite A (   )     Aids (   )     Dengue (   )     Todas (   )     Nenhuma (   ) 

INFORMAÇÕES SOCIODEMOGRÁFICAS 

1. Sexo: Masculino (   )         Feminino (   )                2. Qual a sua idade? ______ anos 

3. Qual o seu estado conjugal? 

Namorando (   )     Casado (   )     Vive com companheiro(a) atualmente (   )    Separado (   )    

Sem companheiro(a) fixo atualmente (   )  

4. Como você se classifica em relação à sua cor ou raça? 

Branca (   )    Preta Amarela (   )     Parda (   )     Indígena (   )    Outra (   )     Não sei responder (   ) 

5. Você se considera religioso? 

Sim (   )                             Não [pular para a questão 7] 

6. Qual é a sua religião? 

Católica (   )      Evangélica (   )      Espírita (   )     Umbanda/Candomblé (   )     Outras religiões (   )______ 

7. Você já recebeu informações de como se prevenir contra as IST’s e gravidez indesejada? 

Sim (   )                            Não (   )                        Não lembro(   )                

8. Onde você obteve essas informações? 

(   ) Internet        (   ) Escola       (   )  Em casa      (   ) Igreja      (   ) Outros:_____________ 

9. De que modo ou por que meio você recebeu essas informações?  

Palestra/Aula(   )   Cartilha(   )    Filme(   )    Jogo(    )   Folder/panfleto(   )  Roda de conversa(   ) 
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14. Por qual ou quais das doenças citadas abaixo, uma pessoa pode ser infectada fazendo tatuagens ou 
colocando piercings, sem as devidas medidas de higiene? 

Hepatite A (   )    Aids (   )     Sífilis (   )    Dengue (   )    Gonorreia (   )    Hepatite C (   )    Todas (   ) 

15. Uma pessoa com aparência saudável pode estar infectada pelo vírus HIV. 

Concorda (    )                            Discorda (    )                         Não sabe (    ) 

16. Usar preservativo é a melhor maneira de evitar que IST’s sejam transmitidas durante a relação 
sexual. 

Concorda (    )                            Discorda (    )                         Não sabe (    ) 

17. Uma mulher grávida infectada pelo HIV, se receber tratamento correto durante a gravidez, no 
momento do parto terá o risco de passar o vírus da aids para o seu filho diminuído. 

Concorda (    )                            Discorda (    )                         Não sabe (    ) 

18. Posso ser infectado pelo vírus da Hepatite B, C ou D compartilhando lâminas de barbear ou de 
depilar. 

Concorda (    )                            Discorda (    )                         Não sabe (    ) 

19. Existe cura e tratamento para todos os tipos de IST’s 

Concorda (    )                            Discorda (    )                         Não sabe (    ) 

20. A AIDS pode ser considerada como uma doença crônica, pois pode ser tratada e controlada se o 
tratamento for seguido corretamente. 

Concorda (    )                            Discorda (    )                         Não sabe (    ) 

MÉTODOS CONTRCEPTIVOS E GRAVIDEZ INDEJESADA 

21. Cite os métodos contraceptivos que você conhece. 

 

22. Qual o período em que uma mulher tem maior probabilidade em engravidar? 

a) Durante os dias da menstruação                          c) Nos 5 dias após a menstruação 

b) Entre 10 e 20 dias após a menstruação              d) Nos 5 dias anteriores à menstruação 

 

23. A virgindade nos jovens é um sinal de fraqueza pessoal ou incapacidade em atrair parceiros(as) 

Concorda (    )                            Discorda (    )                         Não sabe (    ) 

24. A prática do coito interrompido é um método eficaz para evitar a gravidez indesejada.  

Concorda (    )                            Discorda (    )                         Não sabe (    ) 

25. A pílula anticoncepcional é feita com hormônios que facilitam a ovulação.  

Concorda (    )                            Discorda (    )                         Não sabe (    ) 
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Agradecemos a sua colaboração! 

26. A pílula do dia seguinte pode ser considerada como um método contraceptivo de emergência. 

Concorda (    )                            Discorda (    )                         Não sabe (    ) 

27. Se usado corretamente, o preservativo apresenta até 98% de segurança na prevenção da gravidez. 

Concorda (    )                            Discorda (    )                         Não sabe (    ) 

28. Homem e mulher são igualmente responsáveis pela compra de preservativos. 

Concorda (    )                            Discorda (    )                         Não sabe (    ) 

29.  uso do preservativo é a maneira mais segura e eficaz para evitar a gravidez indesejada. 

Concorda (    )                            Discorda (    )                         Não sabe (    ) 

30. A pílula contraceptiva confere uma relação sexual segura. 

Concorda (    )                            Discorda (    )                         Não sabe (    ) 

PRÁTICAS/HÁBITOS DA VIDA SEXUAL 

31. Você já teve relações sexuais alguma vez na sua vida? 

Sim (    )                     Não (    )  [Se não, passar para questão 31] 

32. Com quantos anos de idade você teve a sua primeira relação sexual? ______ anos 

33. Você usou camisinha na sua primeira relação sexual? 

Sim (   )                            Não (   )                        Não lembro(   )               Não quero responder (    ) 

34. Você já teve mais do que um parceiro sexual em toda sua vida? 

Sim (   )                            Não (   )                        Não lembro(   )               Não quero responder (    ) 

35. Você já teve alguma IST? 

Sim (   )                            Não (   )                        Não lembro(   )               Não quero responder (    ) 

36. Você concorda com a seguinte afirmação: “o uso de álcool ou drogas pode fazer com que as pessoas 
transem sem usar camisinha”? 

Sim  (   )                             Não (   )                           Não sei/não quero responder (    ) 

37. Isso já aconteceu com você? 

Sim  (   )                             Não (   )                           Não sei/não quero responder (    ) 

38. Como você avalia o seu risco adquirir alguma IST? 

Baixo (   )        Médio (   )          Alto (   )         Nenhum (   )   

39. Como você avalia o risco de ocorrer uma gravidez indesejada com você? 

Baixo (   )        Médio (   )          Alto (   )         Nenhum (   ) 

40. Existe alguma curiosidade ou pergunta sobre esses temas que você gostaria de esclarecer? Se sim, 
deixe aqui por escrito. 
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APÊNDICE B - CASOS UTILIZADOS NO CÍRCULO DE CULTURA 

Material elaborado por Laísi Catharina da Silva Barbalho Braz e Sarah Valentina Cruz 
da Silva, para utilização no presente estudo. 

 

Caso 1: José completou de 14 anos, e seus amigos sempre tiram onda com ele por ser o 
único rapaz virgem da turma. Para comemorar seu aniversário ele foi a uma festa junto 
com seus amigos. Lá o fizeram beber muita catuaba, falando que era bom para “dar 
coragem” de virar homem. Após muitas doses... José conheceu maria e eles começaram 
a ficar. Após uns beijos, decidiram sair da festa para um lugar mais tranquilo. Nessa 
noite José transou pela primeira vez!!! No dia seguinte ele não se lembrava dos detalhes 
de sua primeira vez, muito menos do contato de maria. Semanas depois... Ele notou uma 
ferida na região da cabeça do seu pênis, e ficou bem preocupado pois isso nunca tinha 
acontecido antes! Ele tenta se lembrar de como pode ter se machucado, mas não tem a 
menor ideia. 

Caso 2: Maria, 16 anos, começou a namorar. Com muito medo de ter sua primeira 
relação e de engravidar logo de cara, ela decidiu procurar a enfermeira Suzete que a 
atendeu no posto de saúde. A enfermeira explicou que é natural ter medo em sua 
primeira relação e que este momento deve ser partir de uma decisão bem pensada e por 
vontade própria, e não por pressões do namorado ou de outros. Para o medo de 
engravidar a enfermeira orientou maria a tomar um anticoncepcional, e receitou a pílula 
ciclo 21. Após ouvir a explicação da enfermeira sobre como tomar o remédio, maria 
saiu do posto e começou a fazer uso todo dia. Durante uma viagem de final de semana 
com seu namorado, maria esqueceu o medicamento em casa, mas mesmo assim teve 
relações com seu namorado sem camisinha, no final do mês sua menstruação atrasou e 
ela preocupada procurou o posto de saúde para uma nova consulta. 

Caso 3: Ana e João namoram há 2 anos, e transam desde do 2 mês de namoro. João não 
gosta de usar camisinha, diz que ela o aperta, incomoda, esquenta, coça... Enfim, prefere 
não usar. Ana tomou anticoncepcional durante 4 meses e notou que estava aumentando 
muito de peso, sempre tinha dor de cabeça e mal humor, sintomas que começaram a 
chamar a atenção da sua mãe, que ainda não sabe que ela transa com namorado. Por 
esses motivos Ana achou melhor decidiu abandonar a pílula.  Um amigo do casal, deu 
uma dica para João que solucionaria todos os problemas deles, e disse: “basta você não 
ejacular dentro”, João pensou que essa era solução perfeita, pois nem ele ia precisar usar 
camisinha, nem Ana tomaria anticoncepcional. 
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APÊNDICE C - REGULAMENTO PARA JOGO TORRE SAÚDE  

Este documento foi elaborado pela autora Laísi Catharina da Silva Barbalho Braz para 
utilização no presente estudo. 

 

1 - O Jogo é composto por blocos de madeira numerados de 1 a 30, que deverão ser 
empilhados num formato de uma torre, e uma urna com bolas numeradas do número 1 
ao 30 para sorteio das questões a serem respondidas por cada equipe. 

2 - Cada bola e bloco numerado corresponde a uma questão que deverá ser respondida 
pelas equipes em um tempo de até um minuto. 

3 - A cada acerto de uma equipe, a equipe adversária deverá remover o bloco da torre 
numerado de forma correspondente a questão sorteada. 

4 - Em caso de erro, a própria equipe da vez deverá remover o bloco correspondente a 
questão sorteada. 

5 - Cada bloco deverá ser removido sem movimentar os demais blocos e sem derrubar a 
torre. 

6 - A equipe que conseguir consolidar o maior número de acertos sem derrubar a torre, 
vencerá o jogo!  
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APÊNDICE D - QUESTÕES DO JOGO TORRE DA SAÚDE 

Material elaborado por Laísi Catharina da Silva Barbalho Braz e Sarah Valentina Cruz 
da Silva 

 

1) Existe diferença entre ter AIDS e ser o portador do vírus HIV? Justifique. 

2) É necessário o uso de preservativos nas relações sexuais entre dois parceiros 
soropositivos? Justifique. 

3) É uma infecção sexualmente transmissível caracterizada pelo aparecimento de 
verrugas na região genital. De que IST estamos falando? 

4) Para conferir maior proteção contra IST’s e a gravidez não planejada, a camisinha 
feminina pode ser usada ao mesmo tempo em que a masculina. Verdadeiro ou Falso? 

5) É causada por uma bactéria e entre seus sintomas se destacam a dor, ardor ao urinar e 
o corrimento branco-amarelado, semelhante ao pus. De que IST estamos falando? 

6) É uma infecção sexualmente transmissível que causa a inflamação do fígado. Pode 
ser prevenida pelo uso de camisinha e aplicação de vacina específica.  De que IST 
estamos falando? 

7) É causada por uma bactéria, e em seu estágio mais avançado pode comprometer o 
sistema nervoso central, o sistema cardiovascular com inflamação da aorta, além de 
lesões na pele e nos ossos. De que IST estamos falando? 

8) A contaminação por outras IST’s facilita a transmissão sexual do HIV. Verdadeiro ou 
Falso? 

9) Miguel teve relações sexuais sem o uso de camisinha, alguns dias depois ele 
começou a sentir seu corpo diferente, sentia uma ardência e dor ao urinar e notou que do 
seu órgão genital surgia uma secreção esquisita, parecida com pus. O que será que 
Miguel tem? Como podemos ajuda-lo? 

10) A Hepatite B, o HPV, a Malária e o HIV/AIDS são doenças transmitidas pelo sexo 
desprotegido. Verdadeiro ou Falso? 

11) A camisinha masculina é melhor para prevenir ISTs do que a feminina. Verdadeiro 
ou Falso?  

12) Caso alguém identifique sintomas de alguma IST em si mesmo, o que deve fazer a 
respeito? 

13) Existe alguma IST associada ao câncer de colo de útero? Se sim, Qual? 

14) A prática do sexo anal e oral apresenta risco de transmissão doenças? Justifique. 

15) Dê um exemplo de IST que pode ser passada de mãe para filho durante a gravidez. 

16) Picada de inseto transmite alguma IST? Qual? 
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17) Preservativos podem causar alergia. Verdadeiro ou Falso? 

18) Espermicidas prejudicam a fertilidade. Verdadeiro ou Falso? 

19) Como deve ser utilizada a pílula do dia seguinte e quais os riscos do seu uso? 

20) Não é necessário usar camisinha se a mulher e ou homem é virgem, pois não há 
risco de contaminação por IST. Verdadeiro ou Falso? 

21)Já que não existe penetração, no ato sexual entre duas mulheres não há necessidade 
do uso de preservativos. Verdadeiro ou Falso? 

22) Como se deve tomar o anticoncepcional oral? 

23) Quantas vezes em um ano pode-se utilizar a pílula do dia seguinte? 

24)Depois de tomar a pílula do dia seguinte, quando posso tomar o anticoncepcional 
oral? 

25)Para que serve a vasectomia? 

26)Cite 4 métodos contraceptivos e explique seu mecanismo de ação. 

27) Quais os impactos que uma gravidez não planejada na adolescência pode trazer? 

28) É normal sentir um mal cheiro na genitália após ter tido relações sem camisinha. 
Verdadeiro ou Falso? 

29) Após fazer a vasectomia o homem terá sua ereção comprometida. Verdadeiro ou 
Falso? 

30) Porque a tabelinha e o coito interrompido não são considerados métodos seguros? 
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APÊNDICE E - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
DOS PAIS/RESPONSÁVEIS PELOS ADOLESCENTES 

 
 
Esclarecimentos 
 
 

Estamos solicitando a você a autorização para que o menor pelo qual você é responsável 
participe da pesquisa: “Avaliação da implantação do Programa de Enfermagem Saúde na 
Escola”, que tem como pesquisador responsável a Profa. Dra. Caroline Evelin Nascimento 
Kluczynik Vieira. 

Esta pesquisa pretende avaliar a implantação de um Programa que direcione a 
assistência de enfermagem na Atenção Primária à Saúde (APS), com ênfase na promoção da 
saúde ao adolescente. 

O motivo inicial que nos leva a fazer este estudo trata-se da crescente preocupação com 
o sobrepeso e a obesidade na adolescência e doenças associadas, bem como a necessidade de 
aprimorar um Programa de intervenção de enfermagem a ser implementado nos serviços de 
APS.  

Caso você decida autorizar, ele deverá participar das atividades propostas à promoção 
da saúde, tais como: estímulo a prática regular de exercícios físicos, alimentação saudável, bom 
convívio entre os colegas e demais ações de saúde que emergirem como necessidade dos 
adolescentes durante a implantação do Programa; e contempladas nos eixos das Diretrizes 
Nacionais de Atenção Integral à Saúde dos Adolescentes e Jovens (Crescimento e 
desenvolvimento; saúde sexual e reprodutiva; e prevenção do uso de álcool e outras drogas). 
Todas as atividades serão realizadas na escola e no mesmo turno em que ele está matriculado. 
Esse programa de intervenção ocorrerá entre julho de 2017 e maio de 2018. 

Durante a realização da avaliação da implantação do Programa, é provável que se façam 
alguns questionamentos sobre sua participação, ele poderá falar livremente sobre sua percepção 
a respeito. Nas orientações para promoção de hábitos saudáveis que serão dadas por uma 
enfermeira a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que ele(a) corre é semelhante àquele 
sentido num exame físico ou psicológico de rotina.  

Seu filho tem o direito de se recusar a responder as perguntas que lhes cause 
constrangimento de qualquer natureza. 

Pode acontecer um desconforto por apresentar sua visão dos problemas abordados e 
avaliar as estratégias de intervenção realizadas, o que será minimizado através de um ambiente 
tranquilo, será respeitado o seu ponto de vista e terá como benefício aprofundar seus 
conhecimentos e discutir de que maneira sua participação pode contribuir para a saúde dos 
adolescentes escolares. 

Em caso de algum problema que ele(a) possa ter, relacionado com a pesquisa, ele(a) terá 
direito a assistência gratuita que será prestada pela Unidade Básica de Saúde responsável pela 
escola. O enfermeiro da UBS será informado caso haja adolescentes com necessidades especiais 
na escola. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para a Profa. 
Dra. Caroline Evelin Nascimento Kluczynik Vieira (84) 99476-9229. 

Você tem o direito de recusar sua autorização, em qualquer fase da pesquisa, sem 
nenhum prejuízo para você e para ele(a). 

Os dados que ele(a) irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 
congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa 
identificá-lo(a). 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 
seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela participação dele(a) nessa pesquisa, ele será assumido 
pelo pesquisador e reembolsado para você. 
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Se ele(a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, ele(a) será 
indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a 
pesquisadora responsável Profa. Dra. Caroline Evelin Nascimento Kluczynik Vieira. 

 
 

Consentimento Livre e Esclarecido 
 Eu, ____________________________________________, representante legal do 
menor ____________________________________________, autorizo sua participação na 
pesquisa “Avaliação da implantação do Programa de Enfermagem Saúde na Escola”. 
 Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os objetivos, 
importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos, desconfortos 
e benefícios que essa pesquisa pode trazer para ele(a) e também por ter compreendido todos os 
direitos que ele(a) terá como participante e eu como seu representante legal. 

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele(a) em congressos e/ou 
publicações científicas, desde que os dados apresentados não possam identificá-lo(a). 
 
 Natal, ____/____/_________ 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Declaração do pesquisador responsável 
 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Avaliação da implantação do Programa de 
Enfermagem Saúde na Escola”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir 
fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados 
ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade 
do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 
infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 
Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 
Natal, ____/____/_________ 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura da pesquisadora responsável 

Impressão 
datiloscópica do 

representante legal 
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 APÊNDICE F – TERMO DE ASSENTIMENTO DOS ADOLESCENTES 
 
 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “Avaliação da implantação 
do Programa de Enfermagem Saúde na Escola, coordenada pela Profa. Dra. Caroline 
Evelin Nascimento Kluczynik Vieira, telefones (84) 2010-1525; (84) 99476-9229. Seus 
pais permitiram que você participe.  

Queremos saber, com essa pesquisa, se a implantação do Programa de 
Enfermagem Saúde na Escola é viável e útil para você e seus colegas de escola. 
 Você só precisa participar da pesquisa se quiser, é um direito seu e não terá 
nenhum problema se desistir. Os adolescentes que irão participar desta pesquisa têm de 
11 a 19 anos de idade.  
 A pesquisa será feita na Escola Estadual Soldado Luiz Gonzaga, onde os 
adolescentes participarão de atividades relacionadas a promoção da saúde do 
adolescente, tais como os bons hábitos alimentares, prática de exercícios físicos, 
estímulo a bom convívio entre os colegas, e demais ações educativas que emergirem 
como necessidades dos participantes durante a implantação do referido Programa. Para 
isso, será usado rodas de conversa, aulas de culinária, sessão de cinema, aulas de dança, 
artes marciais, oficinas, as quais são consideradas atividades seguras, mas é possível 
ocorrer de você se sentir envergonhado de expressar sua opinião nas rodas de conversa 
ou se machucar nas aulas que contenham prática de exercícios físicos. Caso aconteça 
algo errado, você pode nos procurar pelos telefones que tem no começo do texto. Mas 
há coisas boas que podem acontecer como construir conhecimento sobre hábitos 
saudáveis de vida, ter momentos que unam lazer e saúde, como nos exercícios físicos. 
 Se você morar longe da escola Escola Estadual Soldado Luiz Gonzaga, nós 
daremos a seus pais dinheiro suficiente para transporte, para também acompanhar a 
pesquisa.  
 Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras 
pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da 
pesquisa vão ser publicados em revistas e encontros científicos, mas sem identificar os 
adolescentes que participaram.  
============================================================== 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 
 

Eu ___________________________________________ aceito participar da pesquisa 
“Avaliação da implantação do Programa de Enfermagem Saúde na Escola”. 
 Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer.  

Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso 
dizer “não” e desistir e que ninguém vai ficar com raiva de mim.  
 Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus 
responsáveis.  
 Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da 
pesquisa.  

Natal, ____de _________de __________. 
 

______________________________________ 
Assinatura do menor  

______________________________________ 
Assinatura da pesquisadora 
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APÊNDICE G – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 
 

 

Eu, ________________________________________________________, 

depois de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “Protocolo para 

assistência de enfermagem ao adolescente com sobrepeso ou obesidade na Atenção 

Primária à Saúde” poderá trazer, e entender especialmente os métodos que serão usados 

para a coleta de dados, assim como estar ciente da necessidade da gravação de minha 

entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, Enfermeira Mestre Caroline Evelin 

Nascimento Kluczynik Vieira a realizar a gravação de minha entrevista, sem custos 

financeiros para nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos 

pesquisadores acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas 

científicas, congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser 

feita mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade da 

coordenadora da pesquisa, Enfermeira Mestre Caroline Evelin Nascimento Kluczynik 

Vieira, e, após esse período, serão destruídos; e 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer 

momento e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 
Natal, ____/____/_________ 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa 

 
 

__________________________________________ 
Assinatura e carimbo da pesquisadora responsável 


