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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objeto de estudo a criação de um ambiente virtual voltado para difusão 

de práticas educativas destinadas à promoção e prevenção da saúde no ambiente escolar. 

Nesse sentido, propõe-se sensibilizar o adolescente sobre os cuidados com a saúde e informar 

sobre o tipo de serviço a eles destinado por meio do Sistema Único de Saúde. A questão 

norteadora desta pesquisa centra-se em: como a implantação do núcleo virtual de atendimento 

a saúde para o adolescente se constitui como possibilidade de intervenção no ambiente 

escolar? Tem como objetivos específicos identificar as principais necessidades relacionadas à 

promoção e prevenção da saúde do adolescente dentro da escola, criar ambiente virtual para 

difusão de práticas educativas voltadas para a prevenção e promoção da saúde do adolescente 

dentro do ambiente escolar e firmar parcerias com profissionais capacitados para atender essa 

clientela. A proposta de intervenção foi aplicada no Colégio Estadual Polivalente de Feira de 

Santana por meio de estudo a partir de pesquisa exploratória de abordagem qualitativa e de 

caráter aplicada. Quanto aos procedimentos técnicos, foi utilizada a pesquisa-ação, para coleta 

dos dados foi utilizado o instrumento Grupo Focal e na análise dos dados foi empregada a 

sistemática de conteúdo de Bardin. Os resultados evidenciaram que um ambiente virtual, 

utilizado de forma sistematizada sob a orientação e supervisão de profissionais capacitados e 

elaborado conforme a necessidade dos adolescentes pode motivar e contribuir para a 

promoção de ações educativas e preventivas para os jovens de maneira eficaz. Dentre as 

potencialidades desta pesquisa, dá-se especial ênfase à promoção dos resultados obtidos junto 

aos adolescentes e os seus pares.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Adolescentes; Educação; Saúde; Núcleo de Saúde.  
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ABSTRACT 

 

This study aims to study the creation of a virtual environment aimed at disseminating 

educational practices aimed at the promotion and prevention of health in the school 

environment. In this sense, it is proposed to sensitize the adolescent about health care and to 

inform about the type of service assigned to them through the Unified Health System. The 

guiding question of this research focuses on: how the implantation of the virtual nucleus of 

health care for adolescents constitutes a possibility of intervention in the school environment? 

Its specific objectives are to identify the main needs related to the promotion and prevention 

of adolescent health within the school, to create a virtual environment for the dissemination of 

educational practices aimed at the prevention and promotion of adolescent health within the 

school environment and to establish partnerships with professionals trained to customers. The 

intervention proposal was applied at the Feira de Santana Polyvalent State College through a 

study based on exploratory research of a qualitative and applied approach. As for the technical 

procedures, the action research was used, for the data collection the Focal Group instrument 

was used and in the data analysis the Bardin content systematics was used. The results 

showed that a virtual environment, used in a systematized way under the guidance and 

supervision of trained professionals and prepared according to the adolescents' need, can 

motivate and contribute to the promotion of educational and preventive actions for young 

people in an effective way. Among the potentialities of this research, special emphasis is 

placed on the promotion of results obtained among adolescents and their peers. 

 

KEYWORDS: Adolescents; Education; Cheers; Nucleus of Health. 
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INTRODUÇÃO 

 

A motivação deste trabalho teve como referência a prática docente vivida nos últimos 

treze anos no ensino público estadual com a primeira graduação em Licenciatura em 

Educação Física em 2003 e a formação em Bacharel em Enfermagem concluída em 2012; 

ambas pertencentes a área de saúde e os seus respectivos programas pedagógicos.  

Durante o percurso formativo foi possível perceber as similaridades que as duas 

formações possuíam, visto que entendiam a educação e a saúde como espaços de produção e 

aplicação de saberes destinados ao desenvolvimento humano, o que resultou dentro da minha 

formação em um olhar voltado para a prevenção e promoção da saúde e qualidade de vida das 

pessoas.  

Segundo a Carta de Ottawa (1986), documento apresentado na 1ª Conferência 

Internacional sobre Promoção da Saúde realizada em Ottawa, Canadá, em novembro de 1986, 

que contém as orientações para atingir a Saúde para Todos no ano 2000 e seguintes, 

promoção da saúde é o termo utilizado para descrever o processo de capacitação da 

comunidade em atuar na melhoria de sua qualidade de vida, não sendo responsabilidade 

exclusiva do setor saúde. Nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a 

promoção da saúde eficaz, ao conduzir mudanças em seus determinantes, que podem estar 

relacionados tanto a fatores que estão sob o controle do indivíduo, quanto os fatores externos 

(PINTO et al, 2012).  

A Promoção da Saúde, conforme a Carta de Ottawa (1986), contempla cinco amplos 

campos de ação: a) implementação de políticas públicas saudáveis, b) criação de ambientes 

saudáveis, c) capacitação da comunidade, d) desenvolvimento de habilidades individuais e 

coletivas e e) reorientação de serviços de saúde. Souza e Lopez (2002) relatam que a escola é 

um espaço propício para educação em saúde, pois colabora para a melhoria da qualidade de 

vida da comunidade escolar e contribui, direta e indiretamente, para o futuro de nosso país. 

A integração entre as políticas públicas é um imperativo para a materialização dessas 

ações. A intersetorialidade é a articulação entre sujeitos de setores diversos, com diferentes 

saberes e poderes com objetivo de solucionar problemas complexos (WARSCHAUER; 

CARVALHO, 2014). Outrossim, superar a redução de conhecimento e das estruturas sociais 

para produzir efeitos mais positivos na saúde da população é uma das metas das ações 

intersetoriais. Cavalcanti et al. (2015) relatam que crianças e adolescentes estão cada vez mais 

vulneráveis no ambiente escolar, o que faz da escola o cenário perfeito para que as ações de 

prevenção e promoção da saúde sejam desenvolvidas. 
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Atuando diretamente com adolescentes desde 2004, vivenciei situações que poderiam 

ter desfechos diferenciados, se houvesse uma proposta de sensibilização pública para esses 

jovens. Assim consideramos como possibilidades palestras educativas e/ou atendimento 

individualizado com profissionais atualizados para elucidar tais questões, a saber: gravidez 

indesejada, infecções sexualmente transmissíveis, uso rotineiro de contraceptivo de 

emergência, aborto, reaproveitamento de camisinhas nas relações sexuais, uso indiscriminado 

de álcool e drogas.  

Um estudo realizado em Porto Alegre por Ferreira (2000) destaca que escolares 

sentem falta de um local de fácil acesso, onde possam conversar sobre questões que lhes 

interessam, suscitam dúvidas e sobre temas dos quais têm curiosidade quase sempre: 

sexualidade humana, doença sexualmente transmissíveis, drogas e puberdade, Souza e Lopez 

(2002) constataram também o interesse dos adolescentes por questões de relacionamento 

familiar. 

Segundo Eisenstein (2005), adolescência é o período de transformação entre a infância 

e a vida adulta, marcado pelos impulsos do desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual 

e social e pelo empenho do indivíduo em ser aceito na sociedade em que vive. Nesse cenário, 

o Ministério da Saúde (MS) elaborou a Política de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes 

e de Jovens, tendo como objetivo fomentar a atenção à saúde dessa clientela de maneira 

integral, estimulando à promoção de saúde, à prevenção de agravos e à redução da 

morbimortalidade.  

Percebe-se que a criação de políticas voltadas para a saúde do adolescente/jovem 

começa pelo conceito ampliado de saúde, visto que durante muito tempo pensou-se apenas 

como a ausência de doenças físicas. Assim, o conceito de saúde adotado em sua acepção mais 

abrangente, com suas diversas dimensões e múltiplos fatores causais, enfoca não apenas a 

ausência de doenças mas, a educação em saúde e prevenção dos agravos.  

É fundamental ressaltar que a produção de saúde para essa clientela, conforme Brasil 

(2010) não se faz sem parcerias intersetoriais, uma vez que as necessidades de saúde ampliada 

dessa população ultrapassam as ações do setor saúde e mantêm o canal aberto entre saúde, 

comunidade, família e demais setores. A Estratégia de Saúde da Família (ESF) oferta o 

atendimento aos adolescentes, desenvolvendo ações de atenção primária e organização da 

rede de saúde do seu território, promovendo a articulação, firmando parcerias e estabelecendo 

compromissos para a elaboração e condução de ações destinadas à prevenção de agravos, 

promoção e assistência à saúde de adolescentes e jovens.  
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Não obstante da sua relevância em direção à saúde do adolescente, Ferrari, Thompson 

e Melchior (2006) destacam em seu estudo que as ESF têm baixa frequência de adolescentes 

na rotina dos atendimentos no serviço e pouca oferta de ações específicas para os mesmos, 

mostrando que as ações voltadas à saúde desse público ainda deixam a desejar.  

Nesse contexto, a escola é um importante espaço para o desenvolvimento de um 

programa de educação para a saúde dos adolescentes e jovens, principalmente por exercer 

papel na formação do cidadão crítico, estimular a autonomia e o exercício de direitos e 

deveres, bem como controle das condições de saúde e qualidade de vida com opção por 

atitudes mais saudáveis. As iniciativas de promoção da saúde escolar constituem ações 

efetivas para o êxito dos objetivos citados, o que pode ser potencializado no Brasil pela 

participação ativa das equipes de Saúde da Família (DEMARZO; AQUILANTE, 2008).  

Deste modo, se faz necessária a articulação entre escola e os cuidados com a saúde 

como estratégia para viabilizar o empoderamento do adolescente na melhoria da sua 

qualidade social de vida. O termo empoderamento está sendo utilizado no sentido freiriano da 

palavra, para o educador, uma pessoa ou instituição empoderada é aquela que realiza as 

mudanças e ações que a levam a evoluir e se fortalecer por si mesma, um movimento de 

dentro para fora. Nesse sentido a escola é uma aliada importante na divulgação de 

informações pertinentes para essa parcela da população, não esquecendo que adolescentes 

conscientes viram multiplicadores de informações e auxiliam ainda mais no processo de 

prevenção e promoção da saúde.  

Esse diálogo entre as áreas - educação e saúde - é salutar para otimizar o cuidado com 

a saúde dos adolescentes, entender a realidade local, valorizar a individualidade de cada um e 

compreender que na escola se estabelece laços afetivos. Baseando-se neste diálogo, pode-se 

propiciar um trabalho com maior efetividade dentro da proposta prevista pelo Ministério da 

Saúde, observando que a saúde é descentralizada e que cada município decide qual a melhor 

maneira de aplicar os recursos dentro dos limites legais.  

Dentro da formação em Enfermagem, a necessidade de atuar efetivamente na linha da 

promoção da saúde aumentou, durante as práticas e estágios na graduação em Enfermagem, 

vivenciei algumas situações como: falta de acolhimento, baixa procura pelo serviço, escuta 

ineficiente, julgamento de valores por parte dos profissionais e pude constatar as lacunas no 

atendimento ao adolescente dentro das Unidades de Saúde. Diante da percepção desse quadro, 

surgiu a ideia de tentar essa parceria/iniciativa no espaço escolar. 

Para tal articulação, foi elaborado o Projeto Piloto intitulado Jovens em Ação, que foi 

aplicado no Colégio Estadual Polivalente de Feira de Santana, em parceria com uma 
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Instituição de Ensino Superior Privada, como atividade avaliativa dentro da componente 

curricular Enfermagem na Atenção à Saúde da Criança e Adolescente.  

O projeto Jovens em Ação tinha como objetivo sensibilizar o adolescente sobre os 

cuidados com a sua saúde e informar sobre o serviço destinado para eles dentro do Sistema 

Único de Saúde (SUS) - visita domiciliar; atendimento individual; atividades em grupo para 

adolescentes, jovens e familiares; ações educativas e de promoção da saúde; participação 

juvenil; atividades intersetoriais. Consistia em visita à escola, observação dos adolescentes da 

serie final do Ensino Fundamental II e Ensino Médio do tuno vespertino, coleta de sugestão 

de temas para oficinas e, posteriormente ocorria o desenvolvimento de oficinas e/ou rodas de 

conversas de acordo com as propostas sugeridas pelos estudantes. Essa prática abordava o 

tema saúde com linguagem acessível e dinâmica, propondo a interação e participação dos 

adolescentes, ressaltando a necessidade de informações claras e ações preventivas e a 

devolutiva sobre as dúvidas que surgissem durante a ação.  

O projeto Jovens em Ação cumpriu o seu objetivo que era sensibilizar o adolescente 

sobre os cuidados com a sua saúde e informar sobre o serviço destinado para eles, contudo 

percebi a necessidade de ampliar essa oferta de informação mais detalhada, visto que se tratou 

de uma ação pontual e as demandas dos adolescentes são constantes e normalmente urgentes. 

Diante disso, surgiram algumas indagações: como promover ações educativas e preventivas 

para esses jovens? Como captar recursos para desenvolver tais ações? Como tornar atrativo 

esse espaço? A criação de um ambiente virtual voltado para à difusão de práticas educativas 

destinadas para promoção e prevenção à saúde no ambiente escolar seria uma ótima opção, 

visto que o mesmo consegue responder às questões levantadas anteriormente.  

Sendo assim, surgiu a seguinte pergunta norteadora: como a implantação de um núcleo 

de atendimento virtual em saúde para o adolescente se constitui como possibilidade de 

intervenção no ambiente escolar? Para responder a questão de pesquisa foi proposto o 

objetivo de implantar um núcleo de atendimento virtual à saúde do adolescente com 

possibilidade de intervenção no ambiente escolar. A partir da proposta geral foram 

desenvolvidas ações como identificar as principais necessidades relacionadas à promoção e 

prevenção da saúde no âmbito escolar, criar ambiente virtual para difusão de práticas 

educativas e estabelecer parcerias com profissionais aptos ao atendimento dessa clientela. 

O estudo foi estruturado da seguinte forma, considerações iniciais com breve relato 

sobre motivação, formação da autora, questão problema e objetivos da pesquisa. O capítulo 1 

um sucinto panorama sobre a concepção de educação, saúde, políticas públicas, adolescente e 

a cultura digital.  
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O segundo capítulo versa sobre o percurso metodológico, foi realizada uma pesquisa 

exploratória (Triviños, 2012) de abordagem qualitativa (Creswell, 2010) e de caráter aplicada 

(Hetkowski et al., 2014). Quanto aos procedimentos técnicos, foi utilizada a pesquisa-ação 

(Thiollent, 2009; Tripp, 2001) e para coleta dos dados foi usado o instrumento Grupo Focal 

(Gatti, 2005). Para a análise dos dados foi empregada a sistemática de conteúdo de Bardin 

(2011). Esse percurso metodológico se alinhou ao propósito de nossa pesquisa, tendo em vista 

que foi a iniciativa de propor a implantação de um Núcleo Virtual de Atendimento à Saúde do 

Adolescente no ambiente escolar como uma possibilidade de intervenção. 

O terceiro capítulo apresenta o produto, o Ambiente Virtual de Aprendizagem – 

Núcleo de Atendimento Virtual à Saúde do Adolescente do Colégio Estadual Polivalente de 

Feira e Santana – e todas as etapas da sua confecção juntamente com os autores que serviram 

de suporte para sua elaboração. As considerações finais apresentam os resultados da pesquisa 

e seus desdobramentos. 
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1 EDUCAÇÃO, SAÚDE E SOCIEDADE: O ADOLESCENTE NA 

CONTEMPORANEIDADE 

 

1.1 Panorama Geral sobre a Educação no Brasil 

 

As concepções sobre educação, embora pareçam ser diferentes, dada a visão de 

diversos autores, têm pontos em comum, especialmente no que se refere ao indivíduo como 

sujeito no centro da atividade. Também caracteriza a educação como um processo de 

influência sobre as pessoas que a conduz à transformação e interação com o meio. A educação 

pode ser entendida como ação desenvolvida sobre as pessoas que formam a sociedade, com o 

intuito de capacitá-las de modo integral, consciente, eficiente e eficaz; esse processo está 

ligado ao valor dos conteúdos adquiridos e aos significados que vinculamos ao cotidiano para 

atuar sobre o processo educativo assimilado. 

Para atender às necessidades sociais que a educação e a escola assumem dentro desse 

processo, a função do professor se destaca, visto que este não deve ser encarado apenas como 

transmissor de conhecimento, mas como participante do processo sistêmico, organizado e 

fundamentado numa base didática, diferente de processos educativos desenvolvidos por outras 

instituições sociais. Assim, compreender a educação é também levar em conta o que 

pedagogos, professores, estudantes e outros sujeitos dizem a respeito.  

Se atentarmos para outras definições, observaremos que todas buscam explicar 

educação como finalidade ou a serviço de uma ideologia
1
, visto que na trajetória de 

elaboração de documentos a respeito da educação, mostra que o percurso das políticas 

públicas educacionais no Brasil que foram e são até hoje realizadas através de leis, programas 

e projetos que almejam concordância entre diversos setores dentre eles, o social, o cultural, o 

político e o econômico, ainda não atendem aos anseios educacionais da sociedade. 

Para isso, apresentamos um breve panorama sobre a concepção de educação 

vivenciada nas sociedades contemporâneas, para tal usamos os estudiosos Brandão (2005), 

Freire (2001), Arroyo (1987), Saviani (2007, 2009) e Candeias (1997).  

Ao conceber a educação como uma realidade complexa de práticas e processos 

objetivos e subjetivos, mediante os quais o indivíduo se transforma em ordem a um 

                                                             
1
 Marilena Chauí define ideologia como um conjunto lógico, sistemático e coerente de representações (ideias e 

valores) e de normas ou regras (conduta) que indicam e prescrevem aos membros de uma sociedade o que devem 

pensar e como devem pensar, o que devem sentir e como devem sentir, o que devem fazer e como devem fazer. 

Ela é, portanto, um corpo explicativo (representações) e prático de caráter prescritivo, normativo e regulador. 

Educ. Pesqui., São Paulo, v. 42, n. 1, p. 245-257, jan/mar. 2016. 
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desenvolvimento integral, entendemos que pode haver formas práticas de auto-educação, mas 

é das práticas interativas de uma sociedade coletiva formada da individualidade das pessoas 

que a compõe que a educação, dentro do leque de concepções apresentadas pode ser entendida 

no âmbito conceitual, institucional e como prática. 

Educar possui uma dimensão maior do que o propriamente ensinar e instruir, o que 

significa dizer que o processo educacional não se esgota em si, e sim, representa tudo aquilo 

que pode ser feito para desenvolver o ser humano e, no sentido restrito, representa a instrução 

e o desenvolvimento de competências e habilidades. Independente da dimensão em que se 

pense a educação ou sobre que condições sociais, recursos e procedimentos externos o 

processo acontece, o que se deve levar em conta é o que ocorre do educando para dentro. 

Segundo Carlos Rodrigues Brandão (2005): 

 

A educação é um processo vital, para o qual concorrem forças naturais e 

espirituais, conjugadas pela ação consciente do educador e pela vontade livre 

do educando. Não pode, pois, ser confundida com o simples 

desenvolvimento ou crescimento dos seres vivos, nem com a mera adaptação 

do indivíduo ao meio. É atividade criadora, que visa a levar o ser humano a 

realizar as suas potencialidades físicas, morais, espirituais e intelectuais. Não 

se reduz à preparação para fins exclusivamente utilitários, como uma 

profissão, nem para desenvolvimento de características parciais da 

personalidade, como um dom artístico, mas abrange o homem integral, em 

todos os aspectos de seu corpo e de sua alma, ou seja, em toda a extensão de 

sua vida sensível, espiritual, intelectual, moral, individual, doméstica e 

social, para elevá-la, regulá-la e aperfeiçoá-la. É processo contínuo, que 

começa nas origens do ser humano e se estende até à morte. (BRANDÃO, 

2005, p. 29). 

 

A educação é inevitável e sobrevive aos sistemas de reprodução da desigualdade e da 

opressão, pois mesmo que seja utilizada para servir a estes também pode servir à criação da 

igualdade entre os homens, podendo assim possibilitar a construção de um outro tipo de 

mundo. Essa ideia dialoga com a expressão “reinventar a educação” proposta por Paulo Freire 

(1921-1997) e seus companheiros do Instituto de Desenvolvimento e Ação Cultural, quando 

trabalharam em países como Guiné-Bissau e as Ilhas de São Tomé e Príncipe. Na ocasião, 

atuaram como educadores em locais que haviam se tornado independentes de Portugal e 

buscavam reinventar mais que educação, a própria vida social.  

De acordo com Brandão, o mais importante para Freire era a ideia de que a educação 

como construção humana podia ser refeita a qualquer tempo e assim, todos os 

encaminhamentos que colocavam a educação no status de superioridade com a relação ao 

próprio homem foram alvo de suas críticas. As ideias frerianas discutiam o processo de 
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dessacralização da educação, visto que, determinados tipos de homem criam tipos de 

educação como arma de poder autoritário, fazendo com que ninguém questione o poder 

criado. As ideias de Brandão corroboram com a de Freire no que tange a uma compreensão de 

que educação não se deve ser confundida com a escolarização, mas existe em toda parte e 

estabelece entre as pessoas relação de compromisso e não de poder.  

Em seus escritos, Freire estava comprometido com uma nova maneira de educar, que 

contribuísse para que as pessoas pudessem analisar melhor a realidade vivida e fossem 

capazes de agir sobre essa realidade, transformando-a: “é preciso aumentar o grau de 

consciência do povo, dos problemas de seu tempo e espaço.” (FREIRE, 2001, p.28). Para ele, 

a transformação da sociedade e da educação passa, necessariamente, pela restruturação do 

processo produtivo e de todas as relações implicadas nesse processo.   

Em um país com tantos problemas a serem enfrentados, a educação, para Freire, se 

situa em nível político-ideológico como se pode perceber em suas cartas à Guiné-Bissau 

(1980), quando critica o adestramento e a mecanização da educação voltada simplesmente 

para os modos de produção. Assim, defendia a concepção de uma educação voltada para 

consciência crítica e por meio desta, a promoção da mudança social. Paulo Freire afirma que 

independente das condições sociais, o ser humano é capaz de produzir conhecimento e por 

isto é capaz de refletir e tomar consciência do seu estado de incompletude, aspecto no qual se 

sustenta o núcleo do processo de educação. 

Os demais estudiosos do campo da educação têm em seus posicionamentos pontos em 

comum com Freire, visto que todos compreendem a educação como um ato político e voltado 

para a transformação social. Miguel González Arroyo esclarece que enquanto aspectos 

determinantes de âmbitos sociais e econômicos perpassarem teorias pedagógicas tradicionais 

e sobre estes não surgir pontos para embates, não haverá condições para lutar pela educação 

como uma expressão da participação e cidadania. 
2
  

Deste modo, Arroyo compreende que as questões sociais denotam que educação tem 

sido oferecida como produto de mercado e não como meio de transformação, necessitando 

assim ser repensada pelas instâncias do Estado. Para este estudioso, há um consenso sobre a 

existência de uma relação histórica e estreita entre educação, conhecimento, ensino e 

aprendizagem, mesmo que esse não seja um ponto de acordo com a cultura escolar, docência, 

pesquisa e reflexão teórica.  

                                                             
2
 BUFFA, Ester; ARROYO, Miguel González; NOSELLA, Paolo. Educação e cidadania: quem educa o 

cidadão?. São Paulo: Cortez, 1987, p.41.   
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Outro teórico que também se dedicou ao estudo sobre a educação brasileira, Dermeval 

Saviani, defende uma proposta educacional focada na formação de cidadãos reflexivos e 

críticos, questionadores da ordem social vigente. Portanto, sua trajetória demostra 

compromisso com a luta dos subalternos, de todos aqueles que denunciavam a repressão 

militar (VIDAL, 2011, p.8). Para Saviani (2007), havia necessidade de elaboração de uma 

proposta que, contrária às pedagogias conservadoras, fomentasse a contra-hegemônica e o 

interesse dos subalternos.  

Através de um artigo intitulado Escola e Democracia: para além da curvatura da 

vara, publicado 1982, o autor apresenta uma proposta para sistematização de sua concepção 

pedagógica, por meio da qual critica o modismo da Escola Nova
3
 e discute a emergência da 

pedagogia histórico-crítica; essa produção teórica surge em um período de forte repressão 

militar e é nesse contexto que Saviani questiona o movimento reacionário instaurado no meio 

educacional. Logo, sua obra representa a resistência travada no meio social e na academia 

através de um contraponto que forjou grandes contribuições para educação brasileira, ao 

buscar um “processo de desarticulação-rearticulação dos interesses dominantes àqueles que 

não são inerentes à ideologia dominante e rearticulá-los em torno dos interesses populares, 

dando-lhes a consistência, a coesão e a coerência de uma concepção de mundo elaborada.” 

(SAVIANI, 2009, p.3). 

A educação funciona como um instrumento de luta das classes dominadas 

instrumentalizando-as através da elevação do seu nível cultural, ou seja, se inicialmente houve 

a crítica à ideologia dominante, surge uma concepção que corresponda aos interesses das 

camadas populares e sua superação. Essa é a colaboração que os estudos de Saviani 

possibilitam às novas gerações: vê a educação a serviço da mobilização coletiva e da 

transformação radical da sociedade. 

 

 

1.2 Educação em saúde 

 

 

Ao compreendermos que a educação está presente em todas as etapas da vida dos 

indivíduos e que prevê interação entre as pessoas envolvidas dentro do contexto educativo e 

                                                             
3
 Tratou-se de um movimento lançado em 1932, denominado Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que 

propunha realizar a reconstrução social pela construção nacional, baseado na assertiva que a educação é uma 

função essencialmente pública, e pautada pelos princípios da laicidade, gratuidade, obrigatoriedade, co-educação 

e unicidade da escola. (SAVIANI, 2006. p. 33). 
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destas com o mundo que as cerca, também entendemos a importância de considerar que a 

saúde não é vista meramente como ausência de doença, e sim, baseada em um conceito 

ampliado e considerado como um estado positivo e dinâmico de busca por bem-estar, que 

integra os aspectos físico e mental, ambiental, pessoal/emocional.  

Primeiramente, é necessário localizar a temática da educação em saúde como uma área 

em que os projetos de sociedade se conflitam. As visões de mundo se atualizam nas formas de 

conceber e organizar os discursos e as práticas relativas à educação no campo da saúde. 

Desta maneira, a educação em saúde é um campo que contém várias facetas, para o 

qual concorrem diversas concepções, tanto da educação, quanto da saúde, as quais 

representam diferentes percepções de mundo e de homem. 

Historicamente, a educação e a saúde apresentam uma proximidade particular no que 

diz respeito às políticas públicas de saúde, visto que permaneciam embasadas em princípios, 

como a universalização, ou seja, todos tinham direito à educação e à saúde. Conforme Brasil 

(2009), na década de 50, ambas faziam parte de um único ministério - o Ministério da 

Educação e Saúde (MES) - sendo posteriormente dividido em dois.  

A educação em saúde, inicialmente chamada de Educação Sanitária, surge no Brasil a 

partir da necessidade de controlar as epidemias de doenças como a varíola, febre amarela, 

tuberculose e sífilis, que estavam relacionadas às péssimas condições sanitárias e 

socioeconômicas em que o povo vivia. Conforme Paim (2009), a organização sanitária do país 

se espelhava à da metrópole, o saneamento e profilaxia das doenças epidêmicas e atuação dos 

médicos era de responsabilidade do físico-mor ou dos delegados das capitanias.  

Com chegada da Corte Portuguesa ao Brasil (1808) foram criadas as primeiras 

instâncias de saúde pública: Inspetoria Geral de Higiene, Inspetoria Geral de Saúde dos Portos 

e Conselho Superior de Saúde Pública, o que segundo Paim (2009) foi o primeiro momento 

em que se pensou em medidas protetivas de higiene escolar para crianças e adolescentes. Ao 

final do Império a organização sanitária do país era incipiente e incapaz de assegurar a 

assistência aos doentes e de solucionar problemas epidêmicos.  

Com a Proclamação da República (1889), a responsabilidade pelas ações de saúde 

passou para os Estados. Durante a República Velha, no começo do século XX, o governo 

enfrentava os problemas de saúde pública por meio de campanhas sanitárias voltadas para 

combater as epidemias. Este modelo de intervenção ficou conhecido como “campanhista” e se 

limitava a medidas de ordenação da vida urbana, permanecendo a assistência à saúde dos 

indivíduos a cargo da filantropia. (ESCOREL, TEXEIRA, 2008).  

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edusau.html
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As campanhas sanitárias eram compostas por vacina obrigatória, vistoria nas casas, 

internações forçadas, interdição, despejos, informações sobre higiene e a forma de contágio 

das doenças, que eram ditadas de forma repressiva. Durante esse momento, a população não 

era sensibilizada sobre os benefícios da vacina e da higiene, mas obrigada a acatar as ordens 

do governo vigente e é nesse contexto de insatisfação popular, que aconteceu a Revolta da 

Vacina em 1904. Como uma manifestação contra a vacina obrigatória para a varíola, essa 

afirmativa traduz a falta de diálogo no discurso da educação em saúde das autoridades 

sanitárias para com o povo. A educação sanitária baseava-se na concepção de que o indivíduo 

tinha que aprender a cuidar da saúde, enquanto ausência de doença, e a educação era 

entendida como um repasse de conhecimentos de saúde, seguindo a educação tradicional e a 

educação bancária
4
. 

Com o início da Era Vargas, começa em 1930, a criação de Centros de Saúde para 

expandir mais as noções de higiene individual e prevenção de doença infectoparasitária, 

começou nesse período com a valorização da assistência médica individual em detrimento da 

saúde pública. Sendo assim, as ações educativas em saúde ficaram restritas aos programas e 

serviços destinados à população de baixa renda. Com ascensão do governo militar, em 1964, 

inicia-se uma fase de repressão e a saúde da população piora drasticamente; este fato foi 

evidenciado pelos altos índices de mortalidade e morbidade. Diante desses fatos, os 

profissionais de saúde começaram, no início da década de 70, desenvolveram experiências de 

educação em saúde voltadas para a dinâmica e realidade das classes populares, muitas vezes 

realizadas em parcerias com outros atores sociais; a este evento deu-se o nome de Movimento 

Popular em Saúde ou Educação Popular em Saúde. 

A Educação Popular em Saúde é a ação organizada do povo para alcançar o objetivo 

de construir uma sociedade nova de acordo com seus interesses dentro de uma política de 

classe; é pautada no diálogo e na troca de saberes entre o educador e educando, em que o 

saber popular é valorizado, segundo a ideologia freiriana, como um meio de busca para a 

melhoria das condições de vida da população. Com a Reforma Sanitária que resultou na 

criação do Sistema Único de Saúde - SUS, em 1988, através da Constituição Federal, um 

novo modelo de atenção em saúde passou a ser difundido e voltado para a prevenção e a 

integralidade no atendimento por meio de parceira com educação popular em saúde. Nesta 

perspectiva, educação em saúde visa o desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade 

                                                             
4
 O termo “educação bancária” é proposto pelo educador Paulo Freire, vista como uma negação do corpo do 

educando. Com base nas ideias de Plutarco, não considerava o (a) educando(a) como “um vaso vazio que se 

deve encher”, mas como “uma força real, viva, ativa por si mesma que, desde o primeiro momento da sua 

existência age no sentido de um corpo orgânico sobre seu próprio desenvolvimento”.  
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dos indivíduos no cuidado, no desenvolvimento da compreensão da situação de saúde e na 

construção de práticas educativas emancipatórias.  

Esse entendimento está vinculado aos conceitos de educação e de saúde da sociedade, 

pois estas são áreas de produção e aplicação de saberes destinados ao desenvolvimento 

humano, tendo cada uma delas sua relevância na formação integral do indivíduo, seja em 

qualquer nível de atenção à saúde quanto na aquisição contínua de conhecimentos 

educacionais. 

Compreende-se por educação em saúde qualquer articulação de experiências de 

aprendizagem definida com vistas a facilitar as ações positivas capazes de conduzir à saúde. A 

palavra articulação enfatiza a importância de ajustar múltiplos determinantes do 

comportamento humano com experiências de intervenções educativas; a palavra 

aprendizagem pode ser entendida como uma atividade sistematicamente planejada e 

estruturada; facilitar significa predispor, possibilitar e reforçar; e por ação, entendemos o que 

diz respeito a medidas comportamentais adotadas por uma pessoa, grupo ou comunidade para 

atingir um efeito intencional sobre a própria saúde. 

Segundo Nelly Martins Ferreira Candeias (1997), socióloga e sanitarista a educação e 

saúde consiste em combinações de experiências delineadas para facilitar ações voluntarias à 

saúde. 

 

Na prática, a educação em saúde constitui apenas uma fração das atividades 

técnicas voltadas para a saúde, prendendo-se especificamente à habilidade de 

organizar logicamente o componente educativo de programas que se 

desenvolvem em quatro diferentes ambientes: a escola, o local de trabalho, o 

ambiente clínico, em seus diferentes níveis de atuação, e a comunidade, 

compreendida aqui como contendo populações-alvo que não se encontram 

normalmente nas três outras dimensões. (CANDEIAS, 1997, p.210). 

 

A prática da educação e da promoção em saúde é norteada por concepções que se 

complementam, visto que a primeira atua nas mudanças de comportamentos individuais, 

enquanto que a segunda, visa provocar mudanças de comportamento organizacional e incluir 

políticas públicas, ambientes adequados e organização efetiva dos serviços de saúde, 

orientando-se para ações cujo foco seja a melhoria da qualidade de vida. Estas concepções 

têm o interesse em cooperar para o alcance de melhores níveis de saúde da população.  Posto 

isso, a promoção da saúde constitui uma intervenção que depende da articulação intersetorial 

e da participação social, mediada por ações voltadas para a melhoria das condições de vida, 

que podem ocorrer em espaços diversos, necessitando de estratégias para sua efetivação. 
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1.3 Educação, Saúde e Políticas Públicas  

 

 

Os conceitos até aqui apresentados sobre educação e saúde fazem parte da tentativa de 

traçar um percurso sobre a relação destas áreas com o ambiente escolar e de que modo as 

políticas públicas colaboram para a efetivação de um sistema educacional que congregue o 

espaço escolar e os anseios do adolescente. Para isso, se faz necessário elencar alguns 

aspectos que delineiam o âmbito das políticas voltadas para a saúde e educação.  

A promoção da saúde no contexto brasileiro significa uma das bases do SUS, que tem 

sua proposta vinculada à Constituição Federal de 1988, no Art. 196 que versa “A saúde é 

direito de todos e dever do Estado”; este direito está atrelado à condição de cidadania, com 

base no entendimento de seguridade social
5
 e supõe uma sociedade solidária e democrática, 

movida por valores de igualdade e de equidade, sem discriminação ou privilégios. (PAIM, 

2009).  

O SUS é definido na lei 8.080, de 24 de dezembro de 1990, como: “o conjunto de 

ações e serviços públicos de saúde, prestados por órgão e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

Poder Público” (BRASIL, 2011a, p.14); é orientado por um conjunto de princípios e 

diretrizes
6
 para todo o território nacional, incorporando em sua estrutura institucional e 

decisória, espaços e instrumentos para a democratização.  

A sua implementação perpassa por obstáculos de natureza estrutural e de conjuntura, 

que encontram nas políticas, programas e estratégias de saúde auxílio na sua consolidação. 

Para a execução da política de saúde é necessária a consolidação de práticas voltadas para 

indivíduos e coletividades e nesse intuito foi elaborada a Política Nacional de Promoção a 

Saúde (PNPS) 

A PNPS foi instituída pela Portaria MS/GM nº 687, de 30 de março de 2006, que 

reforça o compromisso do Estado com a ampliação e qualificação de ações de promoção da 

                                                             
5
 Modalidade de intervenção específica do Estado na área social adotada em vários países desenvolvidos, 

caracterizada pela distribuição de benefícios, ações e serviços a todos os cidadãos de uma nação. No Brasil, a 

seguridade social foi instituída na Constituição de 1988 abrangendo a previdência, a saúde e a assistência social. 

(VIANA E LEVCOVITZ, 2005). 
6
 Princípios e diretrizes do SUS, universalidade no acesso e igualdade na assistência, integralidade na assistência, 

participação da comunidade e descentralização, regionalização e hierarquização de ações e serviços de saúde. 

(NORONHA, LIMA, MACHADO, 2008). 
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saúde nos serviços e na gestão do SUS (BRASIL, 2015). Nesse âmbito de atuação, as 

políticas de promoção à saúde confirmam uma atitude de cooperação, respeito às 

singularidades, estímulo à intersetorialidade, compromisso com a integralidade e o 

fortalecimento da participação social em uma perspectiva de trabalho multidisciplinar e em 

redes, considerando as necessidades da população, em uma ação articulada entre os diversos 

atores. 

A Promoção da Saúde é considerada uma importante estratégia, pois propõe o 

desenvolvimento de ações assistenciais, preventivas e promocionais e nessa perspectiva, a 

articulação intersetorial deve estimular e impulsionar os demais setores a considerar, a 

vulnerabilidade e as potencialidades da população, responsabilizando todos os setores e 

fazendo com que a saúde seja um processo de participação ativa de todos os sujeitos na 

análise e na formulação dessas ações, ou seja, uma construção colaborativa.  

Dentre os programas institucionais que se apoiam tendo como alicerce o propósito da 

promoção da saúde, se destaca o Programa Saúde na Escola (PSE), criado pelo Decreto 

Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, que é o resultado de um trabalho integrado 

entre o Ministério da Saúde e da Educação e tem por finalidade a ampliação das ações 

específicas de saúde aos alunos da rede pública de ensino: Fundamental, Médio, Rede Federal 

de Educação Profissional e Tecnológica, Educação de Jovens e Adultos.  

O Programa é implementado com base em cinco componentes: avaliação das 

condições de saúde das crianças, adolescentes e jovens das escolas públicas; promoção da 

saúde e ações de prevenção de doenças e de agravos à saúde; educação continuada e 

capacitação dos profissionais da educação e da saúde e de jovens; monitoramento e avaliação 

da saúde dos estudantes; monitoramento e avaliação do programa (BRASIL, 2011b). 

Segundo Carvalho (2015), o PSE integra uma política de governo voltada à 

intersetorialidade que pretende atender aos princípios e diretrizes do SUS: integralidade, 

equidade, universalidade, descentralização e participação social; preconiza um novo desenho 

da política de educação em saúde como parte de uma formação ampla para a cidadania e 

promove a conexão de saberes e a participação de alunos, pais, comunidade escolar e 

sociedade em geral ao tratar a saúde e educação de forma global.  

As intervenções propostas pelo PSE integram o conjunto de ações mínimas a serem 

realizadas pelos municípios, ou seja, podem ser aumentadas conforme as necessidades da 

população e/ou disponibilidade de suporte técnico/financeiro para sua execução, ampliando 

assim, a intersetorialidade e integralidade da atenção à saúde das crianças, adolescentes e 

jovens.  
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O PSE vem para cooperar com as intervenções na concepção do desenvolvimento 

integral e oportunizar à comunidade escolar a participação em programa e projetos que 

articulem saúde e educação. Tal iniciativa acolhe atuações de integração já existentes que 

impactaram positivamente a qualidade de vida dos educandos. As ações do PSE devem estar 

inseridas no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, considerando a competência 

político-executiva dos Estados e municípios, a diversidade sociocultural das diferentes regiões 

do País e a autonomia dos educadores e das equipes pedagógicas. (BRASIL, 2011b). 

No panorama estadual da Bahia, o PSE adquiriu uma grande parceria ao se tornar 

parte das políticas educacionais da Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SECBA) 

intituladas Projetos Estruturantes - reunião de projetos voltados a reestruturação de processos 

e gestão pedagógicos, a diversificação e inovação das práticas curriculares, como a melhoria 

das aprendizagens. Têm a função de fortalecer a ação educativa na escola por meio da 

utilização das linguagens artísticas, culturais e corporais no currículo. Atualmente fazem parte 

desse conjunto 13 projetos: A Arte de Contar Histórias; Artes Visuais Estudantis (AVE); 

Programa Ciência na Escola (PCE); Dança Estudantil (DANCE); Encontro de Canto Coral 

(Encante); Educação Patrimonial e Artística (EPA); Festival Anual da Canção Estudantil 

(FACE); Festival Estudantil de Teatro (FESTE); Jogos Estudantis da Rede Pública (JERP); 

Juventude em Ação (JA); Produção de Vídeos Estudantis (PROVE); Tempos de Arte Literária 

(TAL) e Saúde na Escola.  

Dentro dessa diversidade de projetos, o “Saúde na Escola: promovendo a educação 

para saúde e a qualidade de vida”, vem para cooperar com o PSE, visto que,  tem por meta 

sensibilizar as crianças, adolescentes e os jovens sobre atitudes, valores e conhecimentos 

relativos a saúde no âmbito individual e coletivo, assumindo papel de protagonista das 

atitudes em seu entorno. Essa proposta da SECBA, a) objetiva o incentivo a crianças, 

adolescentes, jovens e adultos a desenvolverem conhecimentos, atitudes e valores que os 

ajudem a fazer opções e a tomar decisões adequadas ao seu bem-estar físico, social e mental, 

bem como a saúde dos que os rodeiam, conferindo-lhes assim um papel interventivo; b) 

promover a reflexão sobre a temática Educação para a Saúde entre os estudantes e professores 

da Rede Pública Estadual de Ensino; c) estimular ações de prevenção e promoção à saúde, 

direcionadas ao enfrentamento das vulnerabilidades dos estudantes frente às questões de 

saúde, tais como: prevenção das DST/AIDS, prevenção e controle da 

Dengue/Chikungunya/Zika, prevenção ao uso do álcool, tabaco e outras drogas; d) promoção 

da cultura de paz e prevenção das violências e a promoção de hábitos e atitudes saudáveis; e) 

contribuir, através de ações de sensibilização sobre a temática “Educação para Saúde”, para o 
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fortalecimento das práticas educativas voltadas a Saúde na perspectiva do desenvolvimento 

integral dos estudantes (crianças, adolescentes, jovens e adultos); f) promover a inclusão da 

temática na proposta da Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida – COM-VIDA 

para a elaboração da Agenda 21, no âmbito das comunidades escolares da rede estadual de 

ensino, com base em valores voltados para a sustentabilidade e promoção a saúde; g) 

fortalecer e estimular a intersetorialidade como princípio básico no desenvolvimento das 

ações.  

Dentro das propostas do Projeto Estruturante o “Saúde na Escola: promovendo a 

educação para saúde e a qualidade de vida” o único item que não está em destaque no estudo 

é o relacionado com o COM-VIDA, e a elaboração da Agenda 21, visto que os demais se 

enquadra perfeitamente nos objetivos da pesquisa/produto em questão. 

A orientação escolar, as estratégias inovadoras, a capacitação dos educandos/ 

educadores e a mobilização social foram as necessidades que impulsionaram o surgimento do 

projeto, levando em consideração as experiências com discentes, as temáticas atuais e 

conteúdos de base curricular, através ações direcionadas para a formação integral do 

indivíduo e enfrentamento das vulnerabilidades/riscos/agravos à saúde.  

O projeto deve ser desenvolvido durante todo o ano letivo, tendo uma agenda de ações 

que deve estar em consonância com o tempo pedagógico da UE e demais setores envolvidos 

nas atividades. A escola pode aderir ao projeto e seguir as estratégias pontuadas desde a 

sensibilização da comunidade escolar até o monitoramento e resultado final. Neste contexto, o 

programa vem sendo desenvolvido em boa parte da rede estadual de ensino através de ações 

propostas pelo corpo docente e administrativo, bem como pela parceira com a Unidade Básica 

de Saúde (UBS) e/ou ESF que promovem durante todo o ano letivo visitas, palestras, oficinas, 

atendimentos (atualização de caderneta de vacina, avaliação visual, medidas antropométricas) 

e sensibilizações.  

O nosso estudo dialoga com as ações do referido projeto, por se tratar da elaboração de 

um espaço destinado a debater/fazer saúde tendo com ponto de partida as necessidades da 

clientela – territorialidade, seu conhecimento de base e as temáticas relevantes para sua 

formação/desenvolvimento - transversalidade, contando com a parceria de profissionais 

capacitados – interdisciplinaridade / intersetorialidade. A interação entre escola e saúde 

fornece importantes elementos para capacitar o adolescente para uma vida saudável e se 

constitui como um caminho importante para a conquista da qualidade de vida. 
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1.4 Adolescente e escola versus Cultura digital 

 

 

O conceito de adolescência corresponde a uma construção social, histórica, cultural e 

relacional de uma etapa particular na vida de um indivíduo, situada entre a infância e a idade 

adulta, que através dos diferentes momentos históricos e sociais conquistou sentido real e 

delimitações diferentes; é uma época de transformações que reverbera na pessoa e na sua 

família. 

A adolescência tem seu conceito criado no final do século XIX pela cultura ocidental, 

sendo observado pela ótica da impulsividade e excitabilidade e considerado um período curto, 

vivido pelos burgueses; traços da sua existência são constatados em artefatos de povos 

primitivos (SCHOEN-FERREIRA; AZNAR-FARIAS; SILVARES, 2010). Segundo o 

historiador Philippe Ariès (1986), a ideia de infância, no século XVII, era limitada ao período 

da vida em que a dependência física era grande em relação às pessoas; a infância era curta e 

aos sete anos de idade a criança começava a participar do mundo adulto, de seus trabalhos e 

jogos.  

Segundo Portela e Portela (2005), as fronteiras etárias são um marco abstrato útil para 

a delimitação de políticas e de estratégias, mas na vida concreta e na experiência individual é 

relativa. A adolescência é uma etapa crucial do desenvolvimento do indivíduo e marca não 

somente a aquisição da imagem corporal como também a estruturação da personalidade. É um 

período de contradições; irrequieto, superlotado de paixões, doloroso, caracterizado por 

conflitos relacionais com o ambiente social e familiar entre tantas outras dimensões possíveis 

onde possa haver relacionamento e diálogo. 

A escola também modificou seu papel em relação ao adolescente: até tempos atrás, 

esperava-se que ele fosse preparado para assumir uma profissão e desse modo, os cursos 

costumavam ter uma vertente profissionalizante bastante acentuada. Atualmente, a educação 

básica busca somente fornecer subsídios para o desenvolvimento pleno do ser humano, sem a 

preocupação com a profissionalização. 

A educação, de um modo geral, visa oferecer condições de acesso e de ampliação de 

cidadania mediante práticas educativas de sistematização dos conhecimentos socialmente 

acumulados pela humanidade. A escola representa uma instância social privilegiada para a 

reflexão sobre questões que envolvem crianças e jovens, pais e filhos, professores e 

estudantes. Na Constituição Federal de 1988 refere que: 
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A educação é direito de todos e dever do Estado, tendo por princípios: a 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; a liberdade 

de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; o 

pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; a coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino; a gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais; a valorização dos profissionais do ensino; a gestão 

democrática do ensino público e a garantia do padrão de qualidade. O acesso 

ao ensino fundamental e gratuito é direito subjetivo público (Artigo 208, 

Parágrafo 1º). (BRASIL, 1988, p.101) 

 

 

A escola é um local em que se trabalha o conhecimento de forma diversificada e o 

aprimoramento da relação interpessoal entre estudantes/adolescentes e toda comunidade 

escolar, resultando em benefícios para todas as pessoas envolvidas no processo educativo. 

Desta forma, é um espaço privilegiado para implementação de projetos e programas voltados 

também para a saúde de crianças e adolescentes através de parcerias com as redes de 

assistência e de proteção que visam à melhoria da qualidade social de vida, ou seja, que 

envolva o conceito amplo de saúde, não apenas a ausência de doenças, e sim, o completo bem 

estar físico, mental, social e espiritual. 

Além dessa relação entre escola e saúde é preciso levar em conta os avanços 

tecnológicos, já que a cultura digital e educação midiática funcionam como um baluarte para 

o adolescente.  Nesse contexto um estudo desenvolvido por Buckingham (2010), pautado na 

reflexão sobre a cultura digital, educação midiática e o lugar da escolarização, aponta que a 

escola seja uma instituição ultrapassada e que seu fim seja iminente e previsível. Essa 

constatação abre debate para uma provocação sobre o ambiente escolar voltado para relações 

necessariamente libertadoras e/ou empoderadoras dos mais jovens com a mídia digital, 

promotoras de estilos mais espontâneos e „informais‟ de aprendizagem.  

Por fim, o estudioso argumenta que as escolas podem desempenhar um papel proativo 

ao apresentar tanto perspectivas críticas quanto oportunidades de participação em relação à 

nova mídia e que a participação dos jovens nos mundos cibernéticos levanta algumas questões 

fundamentais quanto ao futuro da escola como instituição (BUCKINGHAM, 2010). 

Segundo Nádia Laguárdia de Lima (2012) em pesquisa realizada sobre as 

comunidades virtuais junto aos fóruns de algumas comunidades do Orkut formadas por 

adolescentes, enfatiza que as comunidades virtuais são: 

 

 [...] o resultado de uma nova forma de organização social que surgiu na 

contemporaneidade: a sociedade em rede. Partindo da noção de adolescência 

como um momento da vida decisivo para a inserção cultural e social, 
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buscamos investigar o uso que os adolescentes fazem desses dispositivos de 

socialização no espaço virtual (LIMA et. al., 2012, pág. 3). 

  

No estudo citado, “questionam a possibilidade de as comunidades virtuais 

funcionarem como um espaço de expressão das singularidades, contribuindo para a formação 

reflexiva e crítica dos adolescentes, ou de, pelo contrário, servirem à segregação e ao mercado 

do consumo” (LIMA et al., 2012, pág. 2, alguns dados levantados junto às comunidades do 

Orkut e uma reflexão sobre essa investigação, a partir de autores da Psicologia Social, da 

Psicanálise, da Sociologia e da Filosofia que analisam a contemporaneidade. Assim de acordo 

com a pesquisa houve o predomínio de uma padronização dos discursos, imagens e 

significados sociais, numa lógica segregativa, que apaga as singularidades (LIMA et. al., 

2012). 

A era tecnológica trouxe em seu bojo muitas transformações em todas as áreas da vida 

humana, influenciando nas relações do indivíduo com o mundo e gerando novas 

subjetividades. Destaca-se a magnitude da discussão da temática o adolescente e a cultura 

digital com ênfase nas comunidades virtuais no ambiente da escola, pois se trata de uma 

demanda real e necessária para reverberar o fazer da escola e sua relação com o adolescente. 

Pensar a relação entre a adolescência, o acesso ao mundo digital e a educação 

contemporânea é entrar em sintonia com as transformações históricas e sociais que vivemos 

nos últimos 40 anos. Da década de 1980 do século passado para os dias atuais, a sociedade foi 

tomada por uma invasão de elementos tecnológicos digitais e os indivíduos imergiram em 

novas formas de comunicação e os jovens que nasceram nesse período estão bem mais 

propícios a entender, produzir e transmitir conhecimento nesse âmbito. No livro “Nascidos na 

era digital: entendendo a primeira geração de nativos digitais” (2011), os autores John Palfrey 

e Urs Gasser afirma que: 

 

Todos eles são nativos digitais. Todos nasceram depois de 1980, quando as 

tecnologias, como Usenet e os Bulletin Board Systems, chegaram online. 

Todos eles têm acesso às tecnologias digitais. E todos têm habilidades para 

usar essas tecnologias. (PALFREY; GASSER, 2011, p. 11.) 
 

Os jovens estão, portanto, inseridos em um novo ambiente sociocultural em virtude da 

era digital, numa efervescência em torno dos novos meios de comunicação e das tecnologias 

que geraram as transformações sociais mais impactantes no final do século XX e início do 

XXI. As mídias tradicionais perdem cada vez mais espaço ou se reinventam, tornando-se mais 



33 
 

participativas e interativas e permitindo aos adolescentes uma exploração maior dos 

conteúdos. Segundo Rogério da Costa, em seu livro “A cultura digital” (2003), 

 

A cultura da atualidade está intimamente ligada à idéia de interatividade, de 

interconexão, de inter – relação entre homens, informações e imagens dos 

mais variados gêneros. Esta interconexão diversa e crescente é devida, 

sobretudo, à enorme expansão das tecnologias digitais na última década 

(COSTA, 2003, p. 8). 

 

Para o autor, o avanço tecnológico gerou um acesso maior a computadores pessoais, 

celulares, TV digital, internet e outros, permitindo que as pessoas tenham mais habilidades e 

contatos como as tecnologias digitais. Essas mídias possuem características de interatividade 

e participação e se tornam mais atraentes para este público imerso em diversas interfaces 

tecnológicas.  

Os adolescentes estão, portanto, envolvidos em tecnologias digitais que interagem 

umas com as outras com conteúdos disponíveis em múltiplas plataformas e com inúmeras 

possibilidades comunicativas. Os autores Palfrey e Gasser (2011) chamam a atenção para o 

fato de que jovens, de diferentes culturas, no mundo todo, estão fazendo uso de ferramentas 

interativas online em sites de contato social, como Facebook, MySpace, CyWord entre outros.  

Além do consumo direto dessas mídias é comum também a produção de conteúdo, 

criado e compartilhado pelos jovens ativos em demonstrar publicamente suas opiniões. 

 

A internet liberou uma explosão de criatividade – e junto com ela milhares 

de novas formas de expressão criativa – em ampla escala. A explosão está 

introduzindo simultaneamente tipos de nova expressão que o mundo jamais 

viu. Os Nativos Digitais estão cada vez mais envolvidos na criação de 

informação, conhecimento e entretenimento nos ambientes online. 

(PALFREY; GASSER, 2011, p. 131.) 

 

A diferença é que o acesso à tecnologia digital perpassa por domínios que vão além do 

uso do software e hardware, dominando também suas capacidades criativas e de geração de 

conteúdo, enquanto as gerações mais velhas “cresceram dependendo de um pequeno grupo de 

redes, jornais e estúdios de cinema” (PALFREY; GASSER, 2011). Esse processo de 

produção de conteúdo evidencia uma mudança no consumo e na criatividade dos adolescentes 

dentro do âmbito da Cultura Participativa. Segundo Jenkins,  
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A expressão cultura participativa contrasta com noções mais antigas sobre a 

passividade dos espectadores dos meios de comunicação. Em vez de falar 

sobre produtores e consumidores de mídia como ocupantes de papéis 

separados, podemos agora considerá-los como participantes interagindo de 

acordo com um novo conjunto de regras, que nenhum de nós entende por 

completo. Nem todos os participantes são criados iguais. Corporações – e 

mesmo indivíduos dentro das corporações de mídia – ainda exercem o maior 

poder do que qualquer consumidor individual, ou mesmo um conjunto de 

consumidores. E alguns consumidores têm mais habilidades para participar 

dessa cultura emergente do que outros. (JENKINS, 2009, p. 30). 

 

Com tantos meios de gerar e produzir conteúdo nas mais diversas formas de mídia, 

com criatividade, interagindo com notícias, entretenimento e informações diversas e das mais 

variadas maneiras, é compreensível pensar também que a Educação, para atender aos 

adolescentes imersos nessa nova percepção cultural, precisa acolher a demanda de inovação 

frente às novas plataformas de mídia dentro de um aspecto que seja favorável aos jovens. 

É salutar considerar o estudo sobre a adolescência através do uso das TICs como um 

processo contemporâneo e coletivo em que se possa efetivar a convergência de elementos 

fundamentais e inteiramente acessíveis à vida dos estudantes. Nesse cenário, “a convergência 

não ocorre por meio de aparelhos, por mais sofisticados que venham a ser. A convergência 

ocorre dentro dos cérebros dos consumidores individuais e suas interações sociais com 

outros.” (JENKINS, 2009, p.30) 

Com o intuito de contemplar nossa concepção sobre educação que dialogue com a 

realidade do adolescente, nossa pesquisa focaliza na abordagem transmidiática, em que a 

escola não só interaja com o aluno “falando a sua língua”, mas que produza, de forma 

significante, conteúdo, conhecimento e aprendizagem, na expectativa de colaborar e 

compreender com os adolescentes, rompendo uma barreira que à muito estava intransponível, 

o diálogo entre pares. 

A transmídia acontece em múltiplas plataformas de forma distinta e voltadas para a 

compreensão do todo. É neste espaço de construção que o projeto Escola Poli Saúde pretende 

disponibilizar informações claras e fundamentadas para permitir aos estudantes um espaço de 

interação. Entendemos que pode haver a necessidade de interação entre o professor da UE e 

os mediadores que atuam em cada um dos cursos ambientados no AVA. No entanto, a 

interação entre o ambiente virtual, o adolescente e a escola não deve se ater à estrutura antiga, 

visto que esta não corrobora com a perspectiva da nossa pesquisa em propor a melhor 

utilização das tecnologias para o bem estar do adolescente.  

Deste modo, o Núcleo de Saúde Virtual do Polivalente veicula aos estudantes 

informações em plataformas de mídia e essas são mediadas por professores que podem ou não 
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ser docentes efetivos da UE, mas que tem o comprometimento com o diálogo pautado em 

trocas devidamente embasadas para a formação do público que utiliza o ambiente virtual. 

Com isso, o conteúdo escolar deve produzir de forma colaborativa, informação com 

qualidade, que atenda às necessidades e anseios dos adolescentes de forma atrativa e com uma 

abordagem que não afaste os jovens da busca pelos estudos. Para isso, o uso de tecnologias 

que convirjam com múltiplas mídias, é importante no que tange à qualidade do conteúdo 

gerado e da informação a ser repassada, pois os nativos da era digital estão mais bem 

habilitados e preparados para lidar e reconhecer. Como o projeto abraça uma demanda de 

passar informação de qualidade sobre saúde, os autores afirmam que, 

 

Há pouca dúvida de que nesses casos a qualidade da informação é 

importante e os adolescentes que buscam informações de saúde devem se 

preocupar com isso de fato. Especialmente porque há milhares de websites e 

fóruns com informações de saúde que não são baseadas em nenhuma ciência 

– um fato que preocupa não apenas os pais, mas também os médicos. 

(PALFREY; GASSER, 2011, p. 183). 

 

Todos os tipos de informações veiculadas aos estudantes devem ser confiáveis, e por 

isso a supervisão de profissionais/professores busca garantir a qualidade do assunto abordado 

no Núcleo de Saúde Virtual do Poli, de maneira que os jovens da Unidade Escolar não 

busquem o assunto em sites que não apresentem a devida apuração do conteúdo  abordado.  
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2 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A trajetória metodológica utilizada no presente estudo foi exploratória por meio de 

uma abordagem qualitativa. Para Triviños (2012), a pesquisa exploratória visa ampliar a 

experiência do pesquisador em torno de um determinado problema, o aprofundamento de uma 

hipótese e delimitar ou manejar com segurança uma teoria, entre outras. Segundo Gil (2010), 

a principal finalidade da pesquisa exploratória é desenvolver, esclarecer e modificar conceitos 

e ideias, com vistas à formulação de problemas mais precisos para estudos posteriores. 

De acordo com Creswell (2010), a pesquisa qualitativa consiste em um meio para 

explorar e entender o significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um problema 

humano ou social. O autor recomenda que nesse tipo de pesquisa as informações e os dados 

devem ser coletados no ambiente do participante.  

Com relação à sua natureza, o estudo teve caráter de pesquisa aplicada, pois para 

Hetkowski et al. (2014) é o envolvimento do pesquisador com o lócus de pesquisa e seus 

sujeitos (engajamento) que irá determinar a identificação de problemáticas e as possibilidades 

de contribuições (intervenção) de acordo com a sua formação, experiências profissionais e 

referencial teórico (pesquisa acadêmica).  

Nessa linha de entendimento quanto aos procedimentos técnicos, foi utilizada a 

pesquisa-ação, que é um método, ou seja, um caminho e um conjunto de procedimentos que 

interliga conhecimento e ação ou extrai da ação novos conhecimentos (THIOLLENT, 2009 p 

33). A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica, concebida e realizada 

em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, utilizando 

técnicas consagradas para informar a ação que se decide tomar para melhorar a prática, na 

qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo (TRIPP, 2002; THIOLLENT, 2009). 

Para coleta dos dados foi utilizado o instrumento Grupo Focal (GF) e este, de acordo 

com Gatti (2005), é uma técnica qualitativa, cujo objetivo consiste em captar, entre os 

sujeitos, percepções, sentimentos e ideias, fazendo emergir uma multiplicidade de pontos de 

vista e processos emocionais pelo próprio contexto de interação criado. 

 

O trabalho com grupos focais permite compreender processos de construção 

da realidade por determinados grupos sociais, compreender práticas 

cotidianas, ações e reações a fatos e eventos, comportamentos e atitudes, 

constituindo-se uma técnica importante para o conhecimento das 

representações, percepções, crenças, hábitos, valores, restrições, 
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preconceitos, linguagens e simbologias prevalentes no trato de uma dada 

questão por pessoas que partilham alguns traços em comum, relevantes para 

o estudo do problema visado (GATTI, 2005, p.11). 

 

O GF permite ao pesquisador conseguir boa quantidade de informação em um período 

de tempo mais curto e possibilita o ganho com relação à captação de processos e conteúdos 

cognitivos, emocionais, pois proporciona a exposição ampla de ideias e perspectivas, trazendo 

respostas mais completas; o foco no assunto em pauta é mantido através um clima aberto para 

às discussões e os participantes sentem confiança para expressar suas opiniões (GATTI, 

2005).  

Para a análise dos dados foi utilizada a sistemática de conteúdo de Bardin (2011), que 

consiste em uma metodologia passível de ser usada em qualquer forma de comunicação, 

possibilitando ao pesquisador compreender características, estruturas ou modelos que se 

encontram presentes por trás das mensagens postas em determinado cenário. Esse método é 

dividido em três etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação. 

Segundo Bardin (2011), a pré-análise é fase de organização propriamente dita e tem 

por objetivo organizar e compreende a leitura geral do material eleito para a análise – leitura 

flutuante -, no caso de entrevistas devem ser transcritas. A exploração de material é a fase 

mais longa e cansativa, pois consiste na construção das operações de codificação e recortes 

em função de regras preestabelecidas. A terceira fase compreende o tratamento dos 

resultados, inferências e interpretação que consiste em captar os conteúdos manifestos e 

latentes contidos em todo o material coletado. 

Essa perspectiva se alinhou ao propósito de nossa pesquisa, tendo em vista a proposta 

de implantação de um Núcleo Virtual de Atendimento à Saúde do Adolescente no ambiente 

escolar como uma possibilidade de intervenção. 

 

 

2.1 Lócus da pesquisa 

 

 

O cenário de desenvolvimento da pesquisa foi o Colégio Estadual Polivalente de Feira 

de Santana (CEPFS), localizado na cidade de Feira de Santana, estado da Bahia. O município 

está localizado no interior da Bahia, distante 108 quilômetros da capital Salvador, a qual se 

interliga através da BR-324, com área territorial de 1.304,425 km², população residente de 
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556.642 habitantes no censo de 2010 e uma estimativa em 2017 de 622.639 habitantes, 

conforme informações no site do IBGE. 

 

 

Figura 1: Mapa geográfico do município de Feira de Santana-BA. 

  

Fonte: IBGE, 2017. 

 

O município de Feira de Santana para fins de organização e acompanhamento das 

Unidades Escolares no âmbito da Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SECBA) faz 

parte do Núcleo Territorial de Educação (NTE-19), conforme o perfil das escolas localizadas 

no Território de Identidade do Portal do Sertão. 

O CEPFS está situado à Avenida João Durval Carneiro, S/N, bairro Brasília. Foi 

criado pelo Decreto no 24.174 de 05 de agosto de 1974 como parte da 3ª etapa do PREMEN, 

de 1970, que consistia em um Programa de Extensão e Melhoria do Ensino. A proposta de 

criação dos Ginásios Polivalentes foi uma iniciativa do governo brasileiro financiada pela 

USAID – United States Agency for International Development, que tinha como objetivo 

servir como referência de ensino ginasial, para a expansão e a adequação do sistema de ensino 

de 1º grau e que tinha como novidade o espelhamento com a High School estadunidense.  
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Figura 2: Mapa dos municípios de abrangência do NTE-19 

 

  
 

Fonte: Site SEC-BA, 2017. 

 

Nos anos da década de 80 e 90 as Escolas Polivalentes funcionavam em tempo 

integral, o corpo administrativo e docente atuava em dedicação exclusiva, pois a oferta 

curricular contemplava, além das disciplinas nucleares (Língua Portuguesa e Línguas 

Estrangeiras - Francês e Inglês - , Matemática, Ciências, História, Geografia e Educação 

Física), eram ofertadas práticas como Educação para o lar, Técnicas Agrícolas e Comerciais e 

Artes Industriais. Vale salientar que ao contrário da atual estrutura curricular, todas as 

disciplinas possuíam sala ambiente.  

Em 1995, a Escola Polivalente se descaracterizou com a criação do Colégio Estadual 

Antonio Carlos Magalhães e após dois anos tornou-se novamente Escola Polivalente, 

permanecendo assim até 2003, com a implantação do Ensino Médio e passou a chamar-se 

Colégio Estadual Polivalente de Feira de Santana. Nesse percurso, em 2005, as disciplinas 

práticas foram extintas, visto que não houve por parte da SECBA a disponibilização de 

profissionais dentro do perfil exigido para a permanência das aulas de caráter prático e de 

recursos para manutenção e reposição de materiais e maquinários. 

Em sua estrutura administrativa possui um quadro de quatro gestores, sendo um, geral, 

um coordenador pedagógico, um secretário escolar, um profissional para atendimento em 

necessidades especiais, 48 funcionários efetivos, dentre os quais, 44 são docentes, 15 

funcionários de Regime Especial de Direito Administrativo (REDA).  
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Atualmente, a UE conserva a estrutura física semelhante ao período de criação, mas 

não dispõe de ambientes que possibilitem aulas práticas como laboratórios de línguas, 

ciências e artes. São 18 salas de aula, 01 laboratório de informática, quadra poliesportiva sem 

cobertura, campo de futebol de terra. De acordo com o quantitativo de 2017, 1292 estudantes 

foram matriculados nos turnos matutino, vespertino e noturno nos cursos de Ensino 

Fundamental II, Ensino Médio, Educação para Jovens e Adultos (EJA) – Tempo Juvenil e 

Tempo Formativo. Dentro da perspectiva de políticas voltadas para a Educação Integral  e a 

adequação ao Novo Ensino Médio, oferta o  Programa Mais Educação e o Programa Ensino 

Médio Inovador (ProEmi), que representam estratégias do Ministério da Educação (MEC) e 

tem por objetivo otimizar a aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática no ensino 

fundamental e médio, ampliando a jornada escolar de crianças e adolescentes, oferecendo 

aulas no contraturno no sistema de oficinas.   

Dentro das possibilidades de oficinas disponibilizadas pelo MEC e das demandas da 

comunidade escolar, no ano letivo de 2017 são ofertadas as oficinas de: Acompanhamento 

Pedagógico em Língua Portuguesa e Matemática, Karatê, Banda e Fanfarra e Capoeira para o 

Ensino Fundamental e Acompanhamento Pedagógico em Língua Portuguesa e Matemática, 

Iniciação à Pesquisa Científica, Cultural Corporal, Mercado de Trabalho e Protagonismo 

Juvenil, para os estudantes do Ensino Médio. 

O Colégio também conta com a assistência oferecida pelos pólos municipais de 

Estratégias de Saúde da Família (ESF), dos bairros Eucalipto e Tomba IV, prestadas através 

de ações que fazem parte do Programa Saúde na Escola (PSE) e são desenvolvidas por meio 

de palestras, atividades de prevenção e promoção da saúde como acompanhamento e 

atualização do calendário vacinal e orientação sexual. 

Entendido como proposta que tem por objetivo contribuir para a formação integral dos 

estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, o PSE visa, em 

parceira com a escola, possibilitar o enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o 

pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino, articulando 

permanentemente educação e saúde.  

Sabemos que o funcionamento de uma Unidade Escolar é uma ação complexa e que 

vai além do exercício cotidiano de ministrar aulas aos estudantes, e deve estar devidamente 

estruturadas pelas concepções teórico-metodológicas que representam a realidade, anseios e 

posicionamentos da comunidade escolar e é o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, o 

documento norteador que orienta o caminho que cada instituição de ensino trilhará. No caso 

do Colégio Estadual Polivalente, o PPP está em processo de reformulação mediante as 
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necessidades de inserção de políticas da rede estadual de ensino, como os projetos 

estruturantes, o regimento escolar, estatísticas atualizadas sobre os processos aprovação, 

evasão e distorção idade-série. Segundo Veiga (2002), esse documento revela a identidade, 

projeta ações e reflete o processo de ensino e aprendizagem que deve constituir a referência 

norteadora de todos os âmbitos da ação educativa. 

  

 

Figura 3: Fachada do Colégio Estadual Polivalente de Feira de Santana 

 

Fonte: Arquivo da autora, 2017. 

 

 

2.2 Sujeitos da pesquisa  

 

Os sujeitos da pesquisa foram doze estudantes matriculados e frequentes do 9º ano do 

Ensino Fundamental II e da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio, na faixa etária de 13 a 19 anos, 

nos turnos matutino e vespertino do CEPFS, e que aceitaram participar do estudo, conforme 

Termo de Assentimento do Menor (TAM) devidamente assinado pelos pais e/ou responsáveis, 

juntamente com o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE).  

Na escolha dos sujeitos, optamos pelos líderes e vices líderes de classe, visto que os 

mesmo são os representantes oficiais de cada turma, ou seja, os porta-vozes dos anseios e 

desejos dos estudantes. A escolha por determinadas séries foi feita como base nos tempo de 
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permanência na Unidade Escolar e perfil etário dentro da mesma série para facilitar o 

acompanhamento da implementação e efetividade do produto em ação.  

A utilização de nome de personagens de histórias em quadrinhos foi a estratégia 

utilizada para manter a identidade dos participantes em sigilo, com base em nomes sugeridos 

pelos próprios entrevistados, visto que este é um dos critérios que define as pesquisas com 

seres humanos.  

 

Quadro 1- Caracterização dos sujeitos participantes do estudo / GF 01 

Identificação Capitão 

América 

Batman Surfista 

Prateado 

Viúva 

Negra 

Super Girl 

Idade 15 anos 17 anos 14 anos 15 anos 19 anos 

Sexo M M M F F 

Série 1ª 9 ano 9 ano 1ª 9 ano 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

 

Quadro 2- Caracterização dos sujeitos participantes do estudo / GF 02 

Identificação Hulk Homem 

de Ferro 

Sr. 

Fantástico 

Mulher 

Maravilha 

Mulher 

Invisível  

Pietro Wanda 

Idade 18anos 17 anos 19 anos 15 anos 13 anos 14 anos 16 anos 

Sexo M M M F F M F 

Série 2ª 2ª 1 ª 9 ano 9 ano 9 ano 1ª 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

 

 

2.3 Grupo Focal 

 

 

A técnica de pesquisa escolhida para o levantamento de dados foi o Grupo Focal (GF) 

com os estudantes do CEPFS e sua constituição e desenvolvimento baseados em questões 

como problema de pesquisa, critérios para a seleção dos participantes de uma sessão (por 

exemplo, idade, sexo, nível de escolaridade, local de residência, ocupação) são determinados 

pelo objetivo do estudo (amostra intencional). (GATTI, 2005; WESTPHAL; BÓGUS; 

FARIA, 1996).  
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Para melhor entendimento, retomamos aqui o problema de pesquisa: como a 

implantação do núcleo de atendimento virtual em saúde do adolescente se constitui como 

possibilidade de intervenção no ambiente escolar? Os encontros grupais constituíram-se em 

uma entrevista coletiva na qual foi possível apresentar e conhecer os anseios dos adolescentes 

sobre a temática da pesquisa, pois o objetivo principal de um grupo focal é revelar as 

percepções dos participantes sobre os tópicos em discussão. Conforme Neto, Moreira e 

Sucena: 

 

Grupo Focal é uma técnica de pesquisa na qual o pesquisador reúne, num 

mesmo local e durante um certo período, uma determinada quantidade de 

pessoas que fazem parte do público-alvo de suas investigações, tendo como 

objetivo coletar, a partir do diálogo e do debate com e entre eles, 

informações acerca de um tema específico. (NETO, MOREIRA E 

SUCENA, 2002, p.5). 

 

Foram realizados 03 encontros, sendo o primeiro para apresentar a pesquisa e solicitar 

a assinatura dos termos – TCLE e TAM por parte dos responsáveis e dos menores autorizando 

a participação efetiva no estudo. Gatti (2005) sinaliza que os encontros durem entre uma hora 

e meia e não mais do que três horas, sendo que, em geral, com uma ou duas sessões se obtêm 

as informações necessárias a uma boa análise, contudo a depender do grupo esse tempo pode 

variar. No caso da nossa pesquisa, a duração foi de 30 a 40 minutos, visto que o objetivo era 

apenas introduzir a pesquisa e realizar a leitura dos termos, esclarecimentos de possíveis 

dúvidas e agendamento dos próximos encontros. Observando as orientações de Gatti (2005), 

não foram dados detalhes sobre o objeto da pesquisa, para que não trouxessem ideias pré-

formadas ou com a participação preparada.  

Os encontros aconteceram no auditório do CEPFS, nos respectivos turnos dos 

estudantes e de acordo com leituras sob esse instrumento, observamos o que Gatti (2005) 

propõe sobre o local dos encontros. Assim, reservamos o auditório da UE por se tratar de um 

espaço amplo, devidamente refrigerado e localizado em uma área sem ruídos, afastada da 

interferência de terceiros e de fácil acesso para todos. (NETO; MOREIRA; SUCENA, 2002), 

além do suporte midiático à disposição para qualquer sugestão de sensibilização ou 

relaxamento para os participantes. O espaço físico foi organizado a cada encontro com as 

carteiras dispostas no formato circular para facilitar o contato visual e a interação entre os 

participantes, com o intuito de manter uma interlocução direta. Foi também disponibilizado 

água, café e lanche. 
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O segundo encontro teve duração de uma hora e trinta e cinco minutos, no turno 

matutino e uma hora e cinquenta minutos no vespertino; no matutino contamos com a 

presença de 05 estudantes e no vespertino de 07 estudantes. A devolutiva dos termos 

devidamente assinados foi um dos motivos para esse número de participantes. O grupo podem 

ser constituídos por cerca de 6 a 15 pessoas escolhidas por apresentarem pelo menos um traço 

comum e importante para o estudo proposto e condicionado por dois fatores: ser pequeno o 

suficiente para que todos tenham a oportunidade de expor suas ideias e grande o bastante para 

que os participantes possam vir a fornecer consistente diversidade de opiniões. (NETO; 

MOREIRA; SUCENA, 2002; WESTPHAL; BÓGUS; FARIA, 1996).  

O GF é conduzido por um moderador que deve propor questões preparadas a partir dos 

objetivos do estudo.  Esse moderador é responsável pelo início, pela motivação, pelo 

desenvolvimento e pela conclusão dos debates. Cabe a ele encorajar os participantes a 

expressarem livremente seus sentimentos, opiniões e pareceres sobre a questão em estudo, 

mantendo a discussão focalizada, fazendo resumos e retomando o assunto quando alguém se 

desvia dele, segundo Westphal, Bógus e Faria (1996).   

Assim, atuei como moderadora do grupo, além de contar com a presença de 

historiadora que durante todos os encontros observava e registrava informações e opiniões dos 

participantes, por vezes não demonstrado nas suas falas. Conforme Neto, Moreira e Sucena 

(2002), um observador é encarregado de captar as informações não-verbais expressas pelos 

participantes e, ao final, ajudar o moderador a analisar os possíveis vieses ocasionados por 

problemas na sua forma de coordenar a sessão. 

O terceiro encontro teve duração de uma hora e vinte minutos no turno matutino e uma 

hora de trinta e cinco no vespertino, com a mesma quantidade de participantes do segundo 

encontro. Em todos os encontros, com a ciência dos participantes foi utilizado o gravador para 

registrar as falas. 

A escolha pela técnica foi motivada pela possibilidade de reunir os diferentes sujeitos 

em espaço de investigação que proporcionasse a reflexão, além de permitir a observação dos 

pontos consensuais e as divergências de opiniões e atitudes resultantes da interação com o 

tema. Nessa proposta, Gondim ressalta que: 

 

Os grupos focais também podem ser utilizados para gerar conhecimento 

necessário para a construção de instrumentos de medidas, assim como para a 

avaliação experimental do impacto de produtos em desenvolvimento e de 

futuros programas a serem implantados em organizações. Neste caso, os 

objetivos são o de utilizar os grupos apenas para fazer uma análise prévia, 

pois a meta final é a construção de instrumento para pesquisas, a introdução 
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do produto no mercado ou a implantação do projeto na empresa. Esta técnica 

permite identificar, no caso de construção de instrumentos, o que é relevante 

sobre o tópico e com isto apontar os domínios que devem ser cobertos. Além 

disso, avalia o conjunto de dimensões que irá cobrir cada domínio 

(quantidade de itens), promove insights de como os itens devem ser 

apresentados (evitando distorções de entendimento) e serve de preteste de 

questionários e escalas. (GONDIM, 2003, p.153). 

 

Para atender a possibilidade de melhor obter dados com certo nível de profundidade e 

em um período curto de tempo, as entrevistas em grupo se constituíram como instrumento 

utilizado nesta pesquisa, conforme o roteiro apresentado no Apêndice C, no qual estão 

contidas as questões norteadoras. 

Partindo desse pressuposto e após a análise do GF foi elaborado um produto - o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) direcionado aos adolescentes e tendo como 

objetivo difundir práticas educativas em saúde, por meio das quais as necessidades reais dos 

sujeitos da pesquisa fossem priorizadas. Vale salientar que o maior enfoque do GF foi 

investigar as carências dessa população com vistas à a criação do Núcleo de Atendimento 

Virtual à Saúde do Adolescente do Colégio Estadual Polivalente de Feira de Santana. 

 

 

2.4 Aspectos éticos 

 

 

De acordo com os princípios éticos e com o protocolo estabelecido pelo Conselho 

Nacional de Pesquisa (CONEP), foi encaminhado antecipadamente um ofício através da 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB) ao campo da pesquisa, solicitando permissão para 

realização desse estudo. Após apreciação por parte da equipe gestora da UE foi emitido um 

ofício liberando a coleta dos dados. 

O estudo respeitou os princípios da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

que incorpora sob a ótica do indivíduo e das coletividades os referenciais da bioética, a saber, 

autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade, dentre outros e visa assegurar 

os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao 

Estado (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2012). 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), sob o número de 

protocolo CAAE: 59767316.9.0000.0057, conforme anexo A. No intuito de resguardar o 

sigilo, a privacidade e o anonimato foram confeccionados um TAM e um TCLE, assinados 
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em duas vias. Os participantes desta pesquisa foram orientados a respeito da possibilidade de 

poder desistir em qualquer uma das etapas de realização, assim como o acesso aos 

pesquisadores e à instituição através de telefones disponibilizados no TCLE para retirada de 

qualquer dúvida. Os dados gerados foram arquivados e serão destruídos após cinco anos do 

término da pesquisa. 

 

 

2.5 Com a fala... O adolescente 

 

 

As categorias que emergiram após a análise da sistemática de conteúdos de Bardin 

(2011) foram discutidas de acordo com os seguintes critérios: a leitura geral do material 

coletado, a codificação para formulação de categorias utilizando o quadro teórico, o recorte do 

material em unidades de registro e o estabelecimento de categorias, inferências e 

interpretações. Compreendendo a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas de 

investigação que, através de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo 

manifesto das comunicações, tem por finalidade a interpretação destas e levando-se em conta 

o objetivo do GF emergiram as seguintes categorias A internet como parceira da difusão 

de/das práticas educativas em saúde e O adolescente e o serviço público de saúde. 

No que concerne à categoria A internet como parceira da difusão de/das práticas 

educativas em saúde, percebemos que mesmo havendo uma oferta variada de informações, os 

adolescentes passam grande parte do tempo conectados, interagindo e utilizando apenas 

conteúdos de interesse próprio, o que pode ser identificado nas falas abaixo. 

 

“Acho que umas 10hs! 

Sim, eu também já fiz! Eu fiz de mixagem e DJ. Aprender manipular e fazer em casa 

masterização de som que é fácil e mix e batida de som, foi gratuito e muito bom 

também.” 

(Batman – GF Matutino) 

 

“Acho que umas 14 hs.  

Sim. Fiz de Culinária. Gostei muito e foi de graça também.” 

(Viúva Negra – GF Matutino) 

 

“Fico um bom tempo, nunca marquei exatamente, quase o tempo todo. Estou 

fazendo agora em Desing de unhas estou gostando e é bem rico de informações. 

Você ganha certificado.” 

(Mulher Invisível – GF Vespertino) 

 

“Umas 15 horas  

Sim, inglês e informática. Gostei muito.” 
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(Homem de Ferro – GF Vespertino) 

 

 

Em pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em 

2015, adolescentes brasileiros de 13 a 17 anos, têm gasto mais tempo com dispositivos de tela 

como smartphones, tablets e computadores analisando a questão do gênero; as meninas 

tendem a usar computadores para fins sociais e os meninos para jogar. 

Atualmente, os adolescentes brasileiros vivem em dois mundos: o mundo real e o 

mundo digital ou virtual, sendo este o que parece mais interessante e surpreendente, pois 

oferece aventuras e oportunidades. (EISENSTEIN; ESTEFENON, 2011). Qualquer 

conhecimento ou informação está disponível ao apertar de um botão e todos podem ter acesso 

com liberdade, respeito e cuidado; a internet pode oferecer aos jovens uma perspectiva mais 

abrangente do mundo à sua volta. 

Conforme pesquisa realizada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância - 

UNICEF (2013), para a maioria dos adolescentes a internet é uma ferramenta de comunicação 

que faz parte de seu cotidiano e possibilita, uma vida online, através do contato com outras 

pessoas, do acesso às informações, bibliotecas virtuais e participação em debates sobre temas 

que interferem em sua vida. É o meio de comunicação preferido pela faixa etária e uma 

grande parte considera mesmo que não se pode passar sem a internet. (ABRANTES, 2002). 

A internet também pode ser vista como uma aliada no desenvolvimento dos 

adolescentes, à medida em que pode funcionar como um espaço de criatividade, discussões, 

formação de opiniões e desenvolvimento de habilidades. Segundo Freitas (2005), sobre esta 

questão em pesquisa realizada pela Unicef (2013), os adolescentes brasileiros declaram  

utilizar a internet majoritariamente em busca de diversão (75%), para se comunicar com os 

amigos (66%), fazer trabalhos escolares (61%) e utilizar serviço de busca de informações 

(40%).  

 

“Redes sociais, facebook, instagram, pesquisa sobre política até pesquisa sobre o 

Haiti quando teve aquela questão do tsunami lá...” 

(Batmam – GF Matutino) 

 

“Redes sociais, facebook, instagram, olho vídeo de cabelos, unhas. Site de noticias 

em geral e para pesquisa da escola. Pesquisei no youtube vídeo aula de matemática 

também.” 

(Capitão América – GF Matutino) 

 

“Redes sociais, face, insta, olham vídeo de cabelos, maquiagem também, política 

até pesquisa do colégio já fiz no celular quando não tinha computador.” 

 (Super Girl – GF Matutino) 

 

http://www.ibge.gov.br/
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A vida online dos adolescentes brasileiros é portanto, muito variada. É preciso 

repensar esses jovens frente à mídia, ao acesso à internet e às informações rápidas e atraentes 

exercidas e nem sempre confiáveis.  

O anonimato possibilitado pela internet pode se tornar uma ameaça aos adolescentes, 

pois da mesma maneira em que é utilizada para abordar ou discorrer sobre temas pertinentes, 

pode também não explicitar segunda intenções de outros usuários da rede. De acordo com 

Eisenstein e Estefenon (2011), a inépcia dos adolescentes em distinguir sobre o que é 

verdadeiro, mentira, real e virtual dentro do ciberespaço é um problema. As autoras relatam 

como exemplo sites de violência ou que disseminam ideias racistas, bem como grupos de 

cultos satânicos, venda de drogas e medicamentos como anabolizantes ou controladores de 

apetite e redes de exploração e turismo sexual. 

Diante dos dados explicitados por essas pesquisas, possibilitar o conhecimento de 

qualidade e de fonte segura para os adolescentes é primordial, devido a diversidade de 

informações vinculadas na rede de forma insegura e duvidosa, o que acaba por gerar 

entendimentos equivocados sobre vários aspectos da vida desse público. Assim, o ambiente 

virtual passa a ser uma alternativa rica para o desenvolvimento de ações educativas e 

preventivas, entendido como espaço destinado ao respeito da individualidade e do tempo de 

aprendizado de cada um, através de instrumentos que facilitem e estimulem o 

desenvolvimento global.  

No que diz respeito à categoria o Adolescente e o serviço público de saúde, 

constatamos que os adolescentes quase não utilizam o serviço de saúde e quando o fazem é de 

maneira curativista e para exame preventivo, enfatizando que já iniciaram vida sexual sem 

orientação adequada, na maioria das vezes, conforme as falas dos entrevistados. 

 

“Sim. depende... preventivo, dentista.” 

(Viúva Negra – GF Matutino) 

 

“Eu vou fazer curativo.” 

(Hulk – GF Vespertino) 

 

“Quase nunca.” 

(Sr. Fantástico – GF Vespertino) 

 

“Tem tempo que fui. Lembra morte.” 

(Wanda – GF Vespertino) 

 

Uma revisão sistemática da literatura realizada por Bruno Pereira Nunes (2013) sobre 

os fatores relacionados à utilização dos serviços de saúde evidenciou que uma maior 

incidência estava associada a crianças, mulheres em idade fértil e pessoas idosas sendo os 
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adolescentes os que menos procuraram o serviço. No mesmo ano, um estudo realizado por 

Carolina Carbonell dos Santos e Lúcia Beatriz Ressel constatou que os adolescentes 

procuravam o serviço de saúde por alguns motivos específicos, tais como teste de gravidez, 

consulta pré-natal, busca por anticoncepcionais e preservativos masculinos. Palazzo; Beria; 

Tomasi (2003) e Claro et al. (2006) destacam que as meninas/mulheres (79,3%) procuram 

mais o serviço devido a preocupação com os eventos relacionados à maternidade. Já Oliveira 

et al. (2015) associa a busca por serviços de saúde a ferimento, tentativa de ação em relação 

ao peso corporal, chiado no peito e dor de dente.  

Esses estudos ressaltam a falta de noção sobre promoção da saúde dessa clientela, que 

procura o serviço de saúde apenas para atendimento sazonal, negando o seu papel de 

adolescente “solução-ativo”, conforme menciona Jager et al. (2014). Os adolescentes, em sua 

maioria, não relacionam saúde, condições de vida, participação coletiva e habilidades 

individuais, com fatores indissociáveis para uma boa qualidade de vida. Na concepção desses 

sujeitos, a promoção da saúde é inexistente, mesmo sendo uma das linhas de atuação do 

Programa de Saúde do Adolescente em todo o país. 

Podemos observar que os entrevistados têm uma visão diferenciada, os pois quando 

perguntados sobre o que entendem por prevenção e promoção da/de saúde sinalizaram alguns 

pontos que merecem destaque. 

 

“Ter hábitos bons para não adoecer, fazer exames de rotina.” 

(Capitão América – GF Matutino) 

 

“Se cuidar, ir ao médico, comer bem, não se drogar...tipo assim” 

(Viúva Negra – GF Matutino) 

 

“Comer bem, fazer esporte e tá de boa.” 

(Surfista Prateado – GF Matutino) 

 

“Promoção entra a atividade física, quando eu faço atividade física eu estou 

promovendo a minha saúde, eu estou produzindo a saúde, a atividade física não 

melhora só estética mais eu tenho outros benefícios, eu tenho baixa da glicemia no 

meu caso que sou diabético, quem tem colesterol elevado baixa o colesterol estou 

promovendo, é a promoção da minha saúde, eu estou cuidando.” 

(Hulk – GF Vespertino) 

 

“Isso se chama prevenção, agente teve agora o outubro rosa que estimulou o 

combate é a prevenção do câncer de mama. É o novembro azul que é para 

incentivar ao homem procurar os serviços de saúde.” 

(Mulher Maravilha – GF Vespertino) 

 

As colocações dos adolescentes participantes desta pesquisa demonstram uma noção 

superficial sobre o assunto, o que torna mais urgente a criação de condições/práticas que 

estimulem ações de promoção da saúde, orientando e alertando sobre detecção precoce dos 
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agravos, tratamento adequado e reabilitação. Os adolescentes têm demandas e expectativas 

específicas e tendem a não valorizar sintomas que não sejam muito graves e de natureza 

física, não aderindo assim tanto às ações de prevenção quanto às de tratamento.   

Conforme Palazzo; Beria; Tomasi (2003), os adolescentes utilizam as unidades básicas 

de saúde apenas no senso curativo, desprezando o enfoque preventivo, o que ressalta, 

portanto, a carência por implementar programas de promoção e prevenção extensiva e 

contínua da saúde. Algumas ações desenvolvidas pelas unidades de saúde não contemplam as 

necessidades específicas dos adolescentes e não promovem o protagonismo juvenil, pois não 

abrem espaço para escutá-los, seja na elaboração e execução, seja nos processos de avaliação 

das ações, segundo Jager et al (2014). 

 

“Psicólogo, doenças sexuais, auto medicação, uso de método contraceptivo.” 

(Capitão América – GF Matutino) 

 

“Cuidados com a saúde, alimentação, atividade física.” 

(Batman – GF Matutino) 

 

“Psicólogo, religião sexo, sexualidade.” 

(Surfista Prateado – GF Matutino) 

 

“Sexo, oftalmo, bucal, o corpo no geral. Psicologia para os pais.” 

(Viúva Negra– GF Matutino) 

 

“Psicólogo, DSTs, gravidez na adolescência.” 

(Super Girl– GF Matutino) 

 

“Um espaço para falar de religiões e até a ciência que comprova a não existência 

de Deus e a que comprova a existência de Deus.” 

(Hulk – GF Vespertino)  

 

“Homens acham que atividade física é só jogar bola. Atividade Física e saúde.”  

(Homem de Ferro – GF Vespertino) 

 

“DST. Tive herpes nas minhas costas gastei quase quatrocentos reais se não ia 

tomar minha costas toda.”  

(Sr. Fantástico – GF Vespertino) 

 

“Drogas, violência, cuidados com o corpo no geral.” 

(Mulher Maravilha – GF Vespertino) 

 

“Sexualidade, métodos contraceptivos – tabelinha, DIU, camisinha feminina.” 

(Mulher Invisível – GF Vespertino) 

 

“Muita gente não sabe usar camisinha alguém que tirasse essa dúvida.” 

(Pietro – GF Vespertino) 

 

“Tirar dúvidas de doenças, uso de certos medicamentos.” 

(Wanda – GF Vespertino) 
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Quando perguntados sobre os temas que deveriam ser abordados em um espaço 

voltado para a saúde do adolescente, os participantes do GF sugeriram assuntos diversificados 

como acompanhamento terapêutico, doenças sexualmente transmissíveis, uso de 

medicamentos, alimentação, atividade física, religião, gravidez, drogas lícitas e ilícitas e 

violência. Convêm enfatizar que os temas identificados no GF resultaram de uma série de 

repetições, o que denota a necessidade por retomar assuntos amplamente encontrados nas 

redes sociais, mas ainda de abordagem insipida.  
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3 PRODUTO: NÚCLEO DE ATENDIMENTO VIRTUAL À SAÚDE DO 

ADOLESCENTE DO COLÉGIO ESTADUAL POLIVALENTE DE FEIRA DE 

SANTANA 

 

Após coleta e análise dos dados a etapa seguinte consistiu na elaboração/criação do 

AVA – Núcleo de Atendimento Virtual à Saúde do Adolescente. A adoção do modelo técnico 

levou em consideração o caráter experimental da proposta, a construção e a aplicação de 

funcionalidades para o público em questão. Foram avaliadas quatro bases como possibilidades 

para hospedagem e disponibilização dos conteúdos:  

Dentre as plataformas analisadas, a Coursify.me se caracteriza como um servidor web 

leve, de fácil acesso para usuários que não disponham de uma boa conexão de internet, 

versões mobile/ desktop totalmente gratuitas, intuitivas, com recurso de criação de identidade 

visual com URL, grande quantidade de ferramentas/recursos, interface atrativa e fácil 

utilização por administradores  e usuários do sistema. 

A partir da escolha da plataforma Coursify.me foi elaborada uma proposta para 

criação da estrutura de interfaces, conteúdos e possibilidades de interação. A descrição sobre 

o Núcleo de Atendimento Virtual à Saúde do Adolescente do Colégio Estadual Polivalente de 

Feira de Santana será apresentada na seção 3.3 conforme relação de ilustrações. 

 

 

3.1 A Cibercultura  

 

 

Antes de falarmos sobre cibercultura é necessário entender alguns termos, contextos e 

expressões da mesma.  O termo ciber foi criado em 1948, pelo matemático norte-americano 

Norbert Wiener
7
, considerado por alguns estudiosos como mágico, pois quando agregado a 

outras palavras atribui novo sentido a elas, pois implica a conexão em rede, o digital e o 

espaço de ligação entre computadores, a exemplo: ciberespaço, cibercultura, cibercafé, 

cibertextos, ciborgs. 

Já o termo cibernética se refere à área do saber que se dedica a estudar a informação 

pode ser usada para entender e antecipar os acontecimentos dentro de um sistema. Uma das 

noções básicas da cibernética é a retroalimentação - feedback , ou seja, o fluxo ininterrupto de 

                                                             
7 O termo foi usado em seu livro “Cybernetics”, ou seja, cibernética que aborda a teoria da relação entre 

informação, comunicação e controle em sistemas específicos. (MARTINO, 2015). 
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informações. Vale salientar que esse termo pode ser usado em diferentes situações e não 

apenas com elementos eletrônicos. 

Outro vocábulo relacionado ao termo ciber é ciberespaço e foi usado pela primeira vez 

em 1984, pelo escritor de ficção científica William Gibson, em seu livro Neuromancer
8
, no 

qual representava o espaço imaterial, um campo de batalha com ilhas banhadas por dados que 

se transfiguravam e circulavam ao redor do mundo em alta velocidade. 

Para Pierre Lévy, ciberespaço é: 

 

O espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos 

computadores e das memórias dos computadores. Essa definição inclui o 

conjunto dos sistemas de comunicação eletrônicos na medida em que 

transmitem informações provenientes de fontes digitais ou destinadas à 

digitalização (LÉVY, 1999, p 94). 

 

O ciberespaço é a interconexão digital, um espaço que existe entre os computadores e 

criado a partir de vínculos; tem como características a arquitetura aberta, a fluidez, e como 

componentes estruturais programas, interfaces, codificação digital. Vale ressaltar que a 

digitalização é condição fundamental para a sua existência. Quanto mais o ciberespaço cresce, 

maior a quantidade de pessoas e grupos conectados concebendo informações e 

conhecimentos, sendo necessária a criação de recursos - aplicativos, sites, programas - da 

cibercultura.  

A cibercultura, segundo Lévy (1999) “é o conjunto de técnicas (materiais e 

intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamentos e de valores que se 

desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço.” (LÉVY, 1999, p 17). Ele 

acreditava que era o novo tipo de relacionamento humano. Em geral, a palavra cibercultura 

pode ser entendida como o agrupamento das produções artísticas, intelectuais e éticas dos 

seres humanos; é a mudança das culturas humanas em sua complexidade e diversidade e se 

caracteriza pela multiplicidade, pela fragmentação e desorganização. Levy define como 

“universo sem totalidade”.  

A cibercultura possui três princípios que orientam o seu crescimento dentro do 

ciberespaço: a interconexão, a criação de comunidades virtuais e a inteligência coletiva. O 

primeiro se refere a conexão, um contínuo sem fronteiras, a comunicação universal e que todo 

espaço concebido como um canal interativo. O segundo se apoia no primeiro, pois depende 

dele para se desenvolver: as comunidades virtuais, ou seja, um coletivo mais ou menos 

                                                             
8
 No livro, a exploração do ciberespaço coloca em cena fortalezas de informações secretas protegidas pelos 

programas onde alguns heróis entram e vivem diversos tipos de aventuras. (LÉVY, 1999) 
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permanente construído por afinidades – projetos mútuos -, que consiste na troca constante de 

conhecimentos que circulam na rede. Essas informações podem ser modificadas, editadas, 

reconstruídas e exploram novas formas de opiniões públicas através da reciprocidade, ou seja, 

a obtenção de informação deve ser retribuída com acréscimo de dados em linhas gerais. O 

terceiro princípio, a inteligência coletiva, é um aglomerado de saberes virtuais à disposição de 

todos, é o vínculo entre diversas competências, ideias articuladas entre indivíduos e o 

conhecimento de uma pessoa pode contribuir para construção do saber de outro/outros.  

Dentro desse universo, as informações são digitais, o que lhe agrega a qualidade de 

virtuais, ou seja, “é aquilo que existe apenas em potência e não em ato” (LÉVY, 1999, p 49). 

Os dados existem, mas não são acessados ao mesmo tempo - esperam o momento que se 

transformam naquilo que deve ser. O mundo virtual existe enquanto possiblidade, é uma 

região potencialmente sem limites e se torna visível quando acessado, permitindo a 

duplicidade dos mundos – mundo virtual e real – como também sua transformação.  Nesse 

mundo, o conhecimento é valorizado dentro do seu contexto sem desqualificar os outros.  

A cibercultura juntamente com os seus elementos, remodela as relações com os 

diferentes saberes e as formas de aprender, transmitir e produzir conhecimento. Essas “novas”  

tecnologias intelectuais promovem novas formas de acesso à informação e novo estilo de 

raciocínio, sendo necessária a construção de espaços diferenciados para esses saberes.  Lévy 

(1999) sugere que esse espaço seja aberto, contínuo, não linear, no qual cada um ocupa uma 

posição única e evolutiva. 

Nesse contexto, os espaços pedagógicos tendem ser repensados e os métodos de 

ensino também. Estimular as aprendizagens individuais e coletivas dentro do ciberespaço é 

uma possibilidade, pois a sua interconexão, heterogeneidade e riqueza de ferramentas permite 

pensar e criar maneiras diferenciadas de transmitir conhecimentos – saberes novos, antigos 

não acadêmicos. Surgem assim, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) como 

possíveis soluções na oferta de maneira integral, de recursos de compartilhamento de 

informação e flexibilidade de ensino-aprendizagem, seja no âmbito individual ou 

colaborativo. 

 

 

3.2 AVA – Breve considerações sobre os Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
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Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é também chamado de plataforma de 

gestão da aprendizagem e consiste em mídias que são utilizadas dentro do ciberespaço para 

difundir conhecimento/conteúdo entre os indivíduos. Devido a sua grande diversidade de 

funções, a comunicação entre os pares é facilitada, viabilizando novas formas de ensino-

aprendizagem.  Deste modo, esta plataforma deve ser vista como meio de propagação de 

informações mediado por recursos digitais.  

Para Almeida (2003), AVAs são sistemas de gerenciamento de cursos online que 

facilitam a criação de um ambiente educacional colaborativo, favorecendo a construção de 

conhecimento a partir de interações entre estudante, professor e conteúdo. São baseados em 

interface web, permitindo que o conhecimento seja organizado e construído por dois ou mais 

indivíduos mediante discussão e reflexão, ou seja, é o processo de comunicação em redes a 

partir de interfaces digitais. (VALENTINI; SOARES, 2005).  

Essa comunicação acontece devido ao AVA ser um espaço rico em termos de estrutura 

para qualquer tipo de atividade realizada pelo estudante, isto é, o conjunto de ferramentas que 

são usadas em diferentes situações durante o processo de aprendizagem. O ato de ensinar 

dentro desse ambiente requer que o professor adote a postura de mediador, orientador, 

incentivador, fornecendo informações para que ocorra a reflexão, a interaprendizagem e a 

aprendizagem de forma significativa.  

Para Almeida (2003), “as informações são selecionadas, organizadas e 

contextualizadas, segundo as expectativas do grupo, permitindo estabelecer múltiplas e 

mútuas relações, retroações e recursões, atribuindo-lhes um novo sentido que ultrapassa a 

compreensão individual.” Desta forma, o AVA está correlacionado ao desenvolvimento de 

estratégias e intervenções de aprendizado, organizado de tal maneira que corrobore para a 

construção e ressignificação de conceitos através da interação entre estudantes, docentes e 

objeto de estudo. Os recursos e ferramentas disponíveis no ambiente educativo, devem ser 

scapazes de motivar o aluno, de possibilitar a interação e estimular a criatividade na busca de 

solução de problemas e/ou questionamentos.  

Nesse quesito, Messa (2010) destaca que qualquer AVA deve possibilitar estratégias 

diferenciadas de aprendizagens, com o objetivo de se adequar ao maior número de indivíduos 

– público heterogêneo - proporcionando uma maior interação, autonomia e aprendizagem 

colaborativa. Diante disso, a estrutura de um AVA deve ser compatível com o público alvo e 

as suas  interfaces precisam respeitar o ritmo de cada indivíduo,  sua  pluralidade de saberes  e 

suas diferentes maneiras de resolver problemas e percepção da realidade à sua volta. Assim, 

as interfaces do AVA, por se constituírem meio para o diálogo entre o usuário e o sistema, 
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devem oferecer mecanismos de busca, por meio de opções de navegação e facilidades na 

localização das informações procuradas. (LUCIANO; BOFF; CHIARAMONTE, 2010). 

Um ambiente de aprendizagem tende considerar aspectos variados dos educandos e as 

suas relações. Para que isso aconteça da maneira adequada, Naura Andrade Luciano, Elisa 

Boff e Marilda Spínola Chiaramonte (2010), destacam algumas particularidades que devem 

ser consideradas com relação a elaboração e funcionalidades de um AVA: a necessidade de 

uma equipe interdisciplinar para desenvolver o ambiente, analisando as necessidades e 

característica da clientela e criar o ambiente virtual como espaço de encontro educacional que 

articule o uso de diferentes ferramentas de interações a fim de desenvolver a aprendizagem 

dos seus participantes. 

 

 

3.3 Escola Poli Saúde: um feedback sobre(e para) a comunidade adolescente 

 

 

Após a identificação das necessidades dos adolescentes através do GF, a análise e 

escolha da plataforma e suas funcionalidades e recursos, procedemos para o convite aos 

profissionais, através de carta convite (conforme Apêndice E) para um encontro presencial 

com o objetivo de realizar a apresentação inicial sobre o projeto/iniciativa e a participação no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, como colaboradores nos cursos ofertados. Conforme 

Andrea Filatro (2008), os espaços virtuais de aprendizagem são locais em que situações 

podem ser elaboradas e respondidas, informações podem ser colhidas e disponibilizadas e 

pessoas reais podem interagir e aprender conjuntamente.  
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Figura 4 – Interface do Núcleo de Saúde Virtual do Poli 

 

Fonte: http://escola-poli-saude.coursify.me/, elaborada pela autora, 2017. 

 

A tela inicial, conforme figura 6, pode ser acessada pelo link http://escola-poli-

saude.coursify.me/ e exibe a logomarca da Unidade Escolar e um menu em que são 

disponibilizados os cursos, a ficha técnica dos professores colaboradores e texto informativo 

sobre o Núcleo de Saúde Virtual do Poli. Ainda nessa tela o usuário pode fazer login e alterar 

o perfil, de acordo a figura 7. 

 

Figura 5 – Interface do Núcleo de Saúde Virtual do Poli 

 

Fonte: http://escola-poli-saude.coursify.me/, elaborada pela autora, 2017 
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No menu de opções, disponibilizamos os seguintes cursos: Alimentação Saudável para 

Adolescentes, Atividade Física para Adolescentes, Religião: Instrumento de dominação ou 

libertação, Saúde do Adolescente, Entendendo a Violência, Prevenção da Má Postura de 

Escolares. Esses cursos foram escolhidos mediante as indicações dos adolescentes e 

profissionais que aceitaram participar dessa fase de criação do núcleo, visto que foram 

contactados 20 profissionais de diversas áreas que contemplassem o conceito ampliado de 

saúde e a carências da clientela do estudo.  

Conseguimos um total de seis profissionais/colaboradores para o núcleo: assistente 

social, biólogo, educador físico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista e docente. Vale 

salientar que ainda estamos tentando ampliar o leque de profissionais para suprir os anseios 

dos adolescentes, visto que o AVA é um piloto e se encontra em fase de teste.  

Nas figuras 8 e 9, temos informações sobre os profissionais e currículo resumido. 

Após prestar os devidos esclarecimentos sobre o funcionamento do curso aos profissionais 

convidados, procedemos a confecção de cursos/palestras/atividades. Segundo Preti (2010), a 

elaboração das atividades devem ser formativas, processuais e capazes de estimular no 

estudante a reflexão sobre sua prática na perspectiva de que isso gere as mudanças de 

comportamento, de valores e de atitudes. 

 

Figura 6 – Professores/Profissionais do Núcleo de Saúde Virtual do Poli 

 

Fonte: http://escola-poli-saude.coursify.me/, elaborada pela autora, 2017 
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Como a plataforma escolhida para alocar o AVA - Núcleo de Saúde Virtual – Escola 

Poli Saúde disponibiliza vários recursos, foi possível estruturar material diversificado 

contendo vídeos, palestras, textos informativos, depoimentos. Dessa forma, o conhecimento 

sobre o assunto foi ampliado, pois “é interessante diversificar o tipo de atividades 

apresentadas ao longo do curso, garantindo estímulos diferentes para pessoas também 

diferentes, cujas estratégias individuais de aprendizagem são diversas” (PEREIRA, SILVA, 

MACIEL, 2012, p. 100). 

Conforme o MEC (2007), é fundamental que haja uma relação dialética entre os 

diversos meios informacionais e o curso, uma reestruturação de significados ao integrar 

diferentes mídias, possibilitando maior interação do aprendiz com o próprio conteúdo. Desse 

modo, os cursos ofertados, em sua maioria, seguiam o roteiro de um vídeo explicativo e/ou de 

apresentação, link de textos, aulas em Powerpoint, espaços para interação e sessão tira 

dúvidas. A plataforma ainda possibilita ao cursista acessar depoimentos de outros cursistas, 

críticas e elogios às atividades propostas. 

Os materiais didáticos utilizados no núcleo foram elaborados pelo 

profissionais/professores e/ou encontrados na internet em sites de domínio público; as 

imagens utilizadas para ilustrar os cursos e o AVA também foram obtidas em sites como 

Google e Youtube, visto que “antes de empreender tempo e esforço na criação de atividades 

virtuais mais complexas, devemos consultar os diversos acervos gratuitos disponíveis na 

internet, especialmente no que tange a objetos de aprendizagem, simuladores e modeladores.” 

(PEREIRA, SILVA, MACIEL, 2012, p101) 

A plataforma também disponibiliza ferramentas para o professor acrescentar outros 

módulos e conteúdos, mesmo o curso em andamento, facilitando assim o feedback com os 

estudantes e podendo dessa forma suprir alguma demanda de informação que apareça, sem 

necessariamente ter que ofertar/elaborar outro curso. Um espaço propício à aprendizagem 

colaborativa tem que favorecer meios de interação e de comunicação, porque “espera-se que 

os AVAs sejam estruturados para comportar atividades que de fato deem suporte à 

aprendizagem colaborativa como meio de construção coletiva do conhecimento.” (SOUZA, 

2012, p. 123).  
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Figura 7 – Cursos ofertados pelo Núcleo de Saúde Virtual do Poli 

 

Fonte: http://escola-poli-saude.coursify.me/, elaborada pela autora, 2017. 

 

Selecionamos o curso Saúde do Adolescente, mediado pelo enfermeiro e biólogo 

Magno Mercês, para demonstrar as especificidades ofertadas no AVA, tais como o programa 

do curso, o percentual de participação, o uso de vídeos, aulas em Powerpoint, caderneta de 

saúde do adolescente – documento próprio dessa faixa etária, porém pouco conhecido. Os 

documentos disponibilizados podem ser acessados online ou baixados para posterior 

utilização. 

Figura 8 – Curso Saúde do Adolescente 

 

Fonte: http://escola-poli-saude.coursify.me/courses/saude-do-adolescente /, elaborada pela autora, 2017 
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Figura 9 – Curso Saúde do Adolescente 

 

Fonte: http://escola-poli-saude.coursify.me/courses/saude-do-adolescente /, elaborada pela autora, 2017 
 

Para estruturação e organização do AVA, aconteceram encontros online com os 

respectivos colaboradores para elaboração de roteiro, escolha de imagens e entender como 

desenvolver determinada temática para a clientela em questão. Alguns cursos ainda se 

encontram em fase de construção devido às demandas dos profissionais e disponibilidade de 

encontro com a pesquisadora. 

O ambiente virtual foi disponibilizado para os participantes do GF, com o objetivo de 

teste e ajustes posteriores. O endereço eletrônico foi enviado por e-mail e rede social – 

Facebook – os participantes que fizeram comentários a respeito, algumas sugestões e novos 

temas surgiram após navegar no Núcleo de Saúde Virtual do Poli. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho de pesquisa buscou elaborar uma estratégia que contemplasse a 

Educação e a Saúde dentro do espaço escolar. Pensar o contexto educacional e as práticas e 

políticas de promoção da saúde é primordial para a melhoria da qualidade de vida dos 

adolescentes, deixando em destaque que Escola e Sociedade não caminham sozinhas, mas a 

efetivação de parcerias é de extrema importância.  

A atuação na rede pública de ensino do Estado da Bahia como educadora física e, 

posteriormente, a formação em Enfermagem contribuiu de maneira significativa para um 

novo olhar sobre a realidade do adolescente, visto que desenvolver práticas pedagógicas 

voltadas para a qualidade social de vida sob a ótica das políticas de promoção à saúde 

possibilitou um ganho para a comunidade escolar.   

A partir do que observei na realidade escolar da qual faço parte, o adolescente é 

notado apenas como um sujeito que adentra o espaço escolar com a função de gerar resultados 

quantitativos, ou seja, a compreensão sobre o ser adolescente em sua totalidade é 

negligenciado, porque na maioria das vezes os educadores não acolhem a visão que 

contemple o todo, e sim, apenas os conteúdos pertinentes às áreas do conhecimento em que 

atuam.  

A pesquisa foi norteada pelo questionamento a respeito da aplicabilidade/eficácia de 

um núcleo de atendimento virtual em saúde para o adolescente como forma de intervenção no 

ambiente escolar, os objetivos propostos foram alcançados no que tange à implantação do 

Núcleo de Saúde Virtual do Colégio Estadual Polivalente de Feira de Santana, a partir da 

identificação das principais necessidades relacionadas à promoção e prevenção da saúde do 

adolescente no âmbito escolar.  

O estudo foi esclarecedor para a pesquisadora, pois desmistificou algumas questões 

sobre os adolescentes e suas expectativas/interesses/frustrações a respeito de temáticas 

envolvendo promoção/prevenção à saúde, mundo virtual, sexualidade, religião, atendimento 

psicoterapêutico. Para os estudantes, participar da construção de um produto virtual de acesso 

gratuito e que atendesse aos anseios propostos por eles mesmos foi uma experiência de ganho 

educacional e afetivo a ser destacado, pois a através da participação no Grupo Focal e nas 

mediações online constatamos que o sentimento de pertença aflorou. As vivências 

compartilhadas no GF revelaram que os problemas enfrentados pelos adolescentes nem 

sempre dialogam com o que os educadores entendem como prioridade, pois o que mais nos 
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chamou a atenção foi para o fato da necessidade que sentem de um atendimento 

psicoterapêutico. Assim, a metodologia escolhida para desenvolvimento da pesquisa foi 

satisfatória e nos permitiu alcançar os resultados esperados. 

Ressaltamos que essa foi a única parceria ainda não foi firmada e implementada no 

AVA, mas continua em processo de busca, visto que durante a pesquisa percebemos como é 

fundamental um compromisso com o adolescente, numa esfera muito maior que a transmissão 

de conteúdos. Eles nos possibilitaram entender que necessitam de uma escuta qualificada, 

pois diante do meio em que vivem, a ausência do diálogo é o que lhes causa falta.  

A implantação do Núcleo de Atendimento Virtual à Saúde do Adolescente, apesar de 

estar em fase de teste, cumpriu os objetivos inicialmente propostos, visto que a participação 

dos adolescentes foi devidamente efetivada, houve um retorno sobre as temáticas de interesse 

para a construção do projeto e para a permanência do AVA. 

A proposta que ora apresentamos como fundamento para a conclusão do Curso de 

Pós-Graduação em Gestão e Tecnologias Aplicadas, vai além de um diálogo entre o meio 

acadêmico e a sociedade, pois a apresentação da proposta ao Colégio Estadual Polivalente de 

Feira de Santana propiciou a revitalização do laboratório de informática, que fazia parte da 

realidade de outros tantos espaços tecnológicos sucateados mediante a falta de recursos e a 

visão administrativa de muitos gestores.   

Entendemos que não basta propor algo novo, mas é de extrema importância participar 

do processo que promoverá a mudança de forma efetiva e por isso, colaboramos com a 

Unidade Escolar para sanar os obstáculos que poderiam inviabilizar a utilização do núcleo 

virtual. Assim, firmamos parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 

SENAI-BA, unidade Feira de Santana e com isso, o espaço que antes servia de depósito, 

transformou-se: todas as máquinas foram consertadas, equipamentos periféricos adicionados, 

além das melhorias no espaço físico como pintura, reparo no forro e nas instalações elétricas e 

a organização de um sistema de gerenciamento de redes.  

Como o produto está em fase de testes, compreendemos que será de grande valia a 

inserção de novos cursos, o que gerará um número maior de adolescentes atendidos e a 

disponibilização da plataforma para os docentes da Unidade Escolar. Deste modo, o ambiente 

virtual atenderá melhor ao perfil dos estudantes e poderá se constituir como importante 

ferramenta de interação e aproximação entre os sujeitos do processo ensino-aprendizagem. 
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ANEXOS 

ANEXO A - Parecer de Aprovação no Comitê de Ética e Pesquisa 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)   

 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CAMPUS I 

MESTRADO PROFISSIONAL GESTÃO E TECNOLOGIAS APLICADAS À 

EDUCAÇÃO - GESTEC 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

ESTA PESQUISA SEGUIRÁ OS CRITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQUISA COM SERES 

HUMANOS CONFORME RESOLUÇÃO N
O 

466/12 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. 

 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome do Participante: ________________________________________________________ 
Sexo: F () M (  )  Data de Nascimento:____ / /     

 

Nome do responsável legal: ____________________________________________________ 

Documento de Identidade n
o

: ________________________         

Endereço: ___________________________________________Complemento:__________ 

Bairro:                                 ___________ Cidade:   __                      CEP:      

Telefone: (    )      /(    )     ___ / 

 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA: 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO D PESQUISA: Implantação do núcleo de 

atendimento ao adolescente no ambiente escolar 

2. PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: Tatiana dos Santos Moreira 

 

III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE SOBRE A PESQUISA: 

Caro(a) senhor (a) seu filho (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa: 

Implantação do núcleo de atendimento ao adolescente no ambiente escolar, de responsabilidade 

da pesquisadora Tatiana dos Santos Moreira, docente da Universidade do Estado da Bahia 

que tem como objetivo geral Implantar núcleo de atendimento virtual à difusão de práticas 

educativas voltadas para a prevenção e promoção da saúde do adolescente dentro do ambiente 

escolar e objetivos específicos Identificar as principais necessidades relacionadas à promoção 

e prevenção da saúde do adolescente, apresentar Projeto de implantação de Núcleo de 

atendimento ao adolescente à comunidade escolar e órgãos de gestão em saúde municipal e 

fomentar a implantação de núcleo de atendimento à saúde do adolescente dentro da escola 

através de ações de cunho educativo e preventivo. A realização desta pesquisa trará ou 

poderá trazer benefícios na prevenção, promoção e redução de riscos e/ou agravos a saúde 

do adolescente. Caso o Senhor(a) aceite autorizar a participação de seu filho (a)  ele(a) será 

entrevistado e essa entrevista será gravado em áudio e/ou vídeo, pela própria pesquisadora. 

Devido a coleta de informações seu filho poderá se sentir constrangido, incomodado ou 

mesmo lembrar de situações de tristeza de sua vida. A participação é voluntária e não 

haverá nenhum gasto ou remuneração resultante dela. Garantimos que a identidade será 

tratada com sigilo e, portanto seu filho não será identificado. Esta pesquisa respeita o  que 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, 

DOU 01/08-95 

MESTRADO PROFISSIONAL GESTÃO E 

TECNOLOGIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO  

Mestrado Profissional 
Gestão e Tecnologias 
Aplicadas a Educação 
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determina o ECA –Estatuto da criança e do adolescente desta forma a imagem se seu filho 

será preservada. Caso queira (a) senhor(a) poderá, a qualquer momento, desistir de 

autorizar  a participação e retirar sua autorização. Sua recusa não trará nenhum prejuízo 

em sua relação e a de seu filho (a) com a pesquisadora ou com a instituição. Quaisquer 

dúvidas que o (a) senhor(a) apresentar serão esclarecidas pela pesquisadora e o Sr caso 

queira poderá entrar em contato também com o Comitê de ética da Universidade do Estado 

da Bahia.  Esclareço ainda que de acordo com as leis brasileira é garantido ao participante 

da pesquisa o direito a indenização caso ele(a) seja prejudicado por esta pesquisa.  O (a) 

senhor (a) receberá uma cópia deste termo onde consta o contato dos pesquisadores, nos 

quais poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e a participação, agora ou a qualquer 

momento.  

 

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS 

PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE 

DÚVIDAS 

 

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: Tatiana dos Santos Moreira  

Endereço: Rua Silveira Martins, 2555, Cabula, Salvador – Bahia. 

Telefone: (75) 99191-3665, E-mail: tatiana.juju@hotmail.com  

Comitê de Ética em Pesquisa- CEP/UNEB Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. Salvador-BA. 

CEP: 41.150-000. Tel.: 71 3117-2445 e-mail: cepuneb@uneb.br 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP SEPN 510 NORTE, BLOCO A 1º 

SUBSOLO, Edifício Ex-INAN - Unidade II - Ministério da Saúde CEP: 70750-521 - Brasília-DF 

 

V. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO. 

Declaro que, após ter sido devidamente esclarecido pelo pesquisador(a) sobre os objetivos 

benefícios da pesquisa e riscos de minha participação na pesquisa Implantação do núcleo de 

atendimento ao adolescente no ambiente escolar,  e ter entendido o que me foi explicado,  

concordo em autorizar a participação de meu filho(a) sob livre e espontânea vontade, como 

voluntário, consinto também  que os resultados obtidos sejam apresentados e publicados em 

eventos e artigos científicos desde que a minha identificação não seja realizada e assinarei este 

documento em duas vias sendo uma destinada ao pesquisador e outra a via que a mim.  

 

________, ______ de _________________ de _________. 

 

_____________________________________ 

          Assinatura do participante da pesquisa 

 

___________________________                         ________________________________ 

Assinatura do pesquisador discente                      Assinatura do professor responsável       

         (orientando)                                                                         (orientador) 

 

 

 

 

mailto:cepuneb@uneb.br


79 
 

 

APÊNDICE B – Termo de Assentimento do Menor (TAM)   

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CAMPUS I 

MESTRADO PROFISSIONAL GESTÃO E TECNOLOGIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO - 

GESTEC 

TERMO DE ASSENTIMENTO DO MENOR 

ESTA PESQUISA SEGUIRÁ OS CRITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS 

CONFORME RESOLUÇÃO N
 
466/12 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa Implantação do núcleo de atendimento ao 

adolescente no ambiente escolar.  Seus pais permitiram que você participe. Queremos saber como 

implantar núcleo de atendimento virtual à difusão de práticas educativas voltadas para a 

prevenção e promoção da saúde do adolescente dentro do ambiente escolar e identificar as 

principais necessidades relacionadas à promoção e prevenção da saúde do adolescente. Você 

não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu e você não terá nenhum problema se 

não aceitar ou desistir. Caso aceite, você será, entrevistado e essa entrevista será gravado em 

áudio e/ou vídeo é possível que se sinta constrangido, incomodado ou mesmo lembrar de 

situações de tristeza de sua vida, caso você queira poderá desistir e a pesquisadora ira respeitar sua 

vontade. Mas há coisas boas que podem acontecer com a realização deste projeto, pois sua realização 

poderá vir trazer benefícios na prevenção, promoção e redução de riscos e/ou agravos a saúde 

do adolescente.  
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, mas sem 

identificar as crianças que participaram da pesquisa. Quando terminarmos a pesquisa os resultados 

serão publicados em jornais e revistas cientificas e você também terão acesso a eles. Você ainda 

poderá nos procurar para retirar dúvidas pelos telefones: 

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: Tatiana dos Santos Moreira  

Endereço: Rua Silveira Martins, 2555, Cabula, Salvador – Bahia. 
Telefone: (75) 99191-3665, E-mail: tatiana.juju@hotmail.com  
Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos – CEP/UNEB, UNEB - Pavilhão Administrativo 

– Térreo - Rua Silveira Martins, 2555, Cabula.  Salvador - BA. CEP: 41.150-000 Tel: (71) 31172445  

E-mail: cepuenb@uneb.br  

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa Implantação do núcleo 

de atendimento ao adolescente no ambiente escolar. Entendi os objetivos e 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. Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com 

os meus responsáveis.  Recebi uma cópia deste termo de assentimento, li e concordo em participar da 

pesquisa.  

Salvador, ______ de _________________ de 20__ 

 

 ________________________________    

Assinatura do participante da pesquisa   

 

 __________________________________  

       Assinatura do pesquisador  

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 
Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 

01/08-95 

MESTRADO PROFISSIONAL GESTÃO E TECNOLOGIAS 
APLICADAS À EDUCAÇÃO 

 

Mestrado Profissional 
Gestão e Tecnologias 
Aplicadas a Educação 
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APÊNDICE C - Roteiro do grupo focal - Questões norteadoras  

 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CAMPUS I 

MESTRADO PROFISSIONAL GESTÃO E TECNOLOGIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO - 

GESTEC 

 

ROTEIRO DO GRUPO FOCAL - QUESTÕES NORTEADORAS  

 

Título do Projeto: Implantação do núcleo de atendimento virtual em saúde ao adolescente: 

uma possibilidade de intervenção no ambiente escolar 

Autora: Tatiana dos Santos Moreira 

Orientadora: Profª Dr. Maria Luiza Figueiredo Heine 

 

1. Tem acesso a internet? Quanto tempo utiliza? 

2. Quais recursos/sites mais usados? 

3. Já fizeram algum curso na rede, online? Gostaram? 

4. O que entendem por saúde? 

5. Utilizam a rede pública de saúde? Qual serviço? 

6. O que entendem por prevenção e promoção da ou de saúde? 

7. Pensam ser necessário abordar esse tema com adolescentes? 

8. Quais temas vocês pensam que deve ser abordado em um espaço voltado para saúde 

do adolescente? 
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Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. 

Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95 
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APÊNDICE D - Quadros síntese das transcrições do grupo focal 

 

QUADRO 3 - Transcrição do grupo focal do turno matutino 

Perguntas 

 

Capitão América Batman Surfista Prateado Viúva Negra Super Girl 

1.Tem acesso a 

internet? Quanto 

tempo utiliza? 

 

Sim, umas 7h. 

 

Sim, acho que umas 

10hs. 

 

Sim, sempre online.  

 

Sim, acho que umas 

14 hs.  

 

Sim, em media 10,11 

horas por dia. 

 

2.Quais 

recursos/sites mais 

usados? 

 

Redes sociais, 

facebook, instagram, 

olho vídeo de 

cabelos, unhas. Site 

de noticias em geral e 

para pesquisa da 

escola. Pesquisei no 

youtube vídeo aula de 

matemática também. 

 

Redes sociais, 

facebook, instagram, 

pesquisa sobre 

política até pesquisa 

sobre o Haiti quando 

teve aquela questão 

do tsunami lá...  

Redes sociais, 

facebook, instagram. 

O Google maps 

utiliza para ver 

noticias do dia como 

se fosse correio 2h a 

gente vê tudo muito 

rápido.  

 

Redes sociais, face, 

insta, olham vídeo de 

cabelos, até pesquisa 

do colégio. Coloco no 

acorda cidade para 

ver o que aconteceu. 

Redes sociais, face, 

insta, olham vídeo de 

cabelos, maquiagem 

também, política até 

pesquisa do colégio já 

fiz no celular quando 

não tinha 

computador, 

3.Já fizeram algum 

curso na rede, 

online? Gostaram? 

 

Sim, eu já fiz! 

Administração, mas 

desistir, porque foi 

chato. Era gratuito 

sim. 

 

. 

 

 

Sim, eu também já 

fiz! Eu fiz de 

mixagem e DJ. 

Aprender manipular e 

fazer em casa 

masterização de som 

que é fácil e mix e 

batida de som, foi 

gratuito e muito bom 

também. 

 

Não, nunca. Sim. Fiz de Culinária. 

Gostei muito e foi de 

graça também. 

Eu já também! 

Violão 
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4.O que entendem 

por saúde? 

 

Bem estar do ser 

humano poder fazer 

alguma atividade, o 

mental não só o 

físico.  

 

O astral como 

conversarmos naquele 

dia não adianta ta 

bem na questão do 

corpo e mentalmente 

e o seu astral não 

está.  

Saúde na mente, bem 

com tudo na vida 

mente, família. 

 

Tudo isso que a 

galera e não ficar 

doença. 

Ficar em paz, sem 

doença e sem mente 

apertada. Exemplo a 

meditação: a galera ia 

ter autoconhecimento 

uma palavra de amor 

de reflexão. 

 

Tá bem, feliz, sem 

doenças e com a 

mente boa. 

5.Utilizam a rede 

pública de saúde? 

Qual serviço? 

 

Sim 

 

Sim 

 

 Sim 

 

Sim. depende... 

preventivo, dentista. 

 

Sim, também 

preventivo, dentista. 

 

6.O que entendem 

por prevenção e 

promoção da ou de 

saúde? 

 

Ter hábitos bons para 

não adoecer, fazer 

exames de rotina.  

Se cuidar ir ao 

médico 

 

Comer bem, fazer 

esporte e tá de boa. 

Se cuidar, ir ao 

médico, comer bem, 

não se drogar...tipo 

assim 

Tipo assim, ir ao 

medico, igualzinho ao 

que ela disse. 

7.Pensam ser 

necessário abordar 

esse tema com 

adolescentes? 

 

Claro que sim Muito importante.  Lógico que sim Sim, sim. 

8.Quais temas vocês 

pensam que deve ser 

abordado em um 

espaço voltado para 

saúde do 

adolescente? 

Psicólogo, doenças 

sexuais, auto 

medicação, uso de 

método contraceptivo 

Cuidados com a 

saúde, alimentação, 

atividade física. 

  

Psicólogo, religião 

sexo, sexualidade. 

Sexo, oftalmo, bucal, 

o corpo no geral, 

Psicologia para os 

pais. 

 

Psicólogo, DSTs, 

gravidez na 

adolescência. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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QUADRO 4 - Transcrição do grupo focal do turno vespertino 

Perguntas Hulk Homem de 

Ferro 

Sr. Fantástico  Mulher 

Maravilha 

Mulher 

Invisível  

  Pietro 

 

 

Wanda 

1.Tem acesso a 

internet? Quanto 

tempo utiliza? 

 

Sim. Fico online 

vinte quatro hora 

 

Sim. Umas 15 

horas 

Sim. Eu não sei 

dizer ao certo 

 

Sim. Mais ou 

menos isso.  

Sim, fico um 

bom tempo, 

nunca marquei 

exatamente, 

quase o tempo 

todo 

 

Sim. Online o 

tempo todo. 

 

Sim. Igual a 

ele. 

2.Quais 

recursos/sites 

mais usados? 

 

Redes sociais em 

geral 

Facebook 

apenas não 

tenho whast 

 

 

Redes sociais. 

Todas que 

existem e mais 

algumas 

 

Redes sociais e 

alguns sites 

 

Redes sociais. 

Face, snap, 

whats, insta, 

youtube, 

twitter. 

 

Redes sociais. 

Facebook, 

snap, whats, 

instagram, 

youtube. 

 

Redes sociais. 

Face, insta, 

youtube, 

twitter. 

 

3.Já fizeram 

algum curso na 

rede, online? 

Gostaram? 

 

Eu cheguei a 

querer fazer mais 

nunca fiz. 

 

Sim, inglês e 

informática. 

Gostei muito. 

Fiz de guitarra, 

foi bonzinho. 

Não rolou 

certificado. 

Não  Estou fazendo 

agora em 

Desing de 

unhas estou 

gostando e é 

bem rico de 

informações. 

Você ganha 

certificado. 

 

Sim de 

informática, foi 

legal. 

Nunca fiz 

4.O que 

entendem por 

saúde? 

 

Essencial na vida 

de todos. 

 

Tudo que 

envolve o ser 

humano que 

seja em 

Saúde e 

fundamental, 

não é só 

ausência de 

Estar bem. 

 

Qualidade de 

vida. 

 

Tudo isso que a 

galera falou. 

Cuidado que 

você tem com 

seu corpo se 

chama saúde. 
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qualquer área 

pode ser saúde 

de alguma 

doença de 

saúde mental, 

estar bem, em 

paz consigo 

mesmo para 

mim é saúde. 

 

doença é 

qualidade de 

vida.  

 

5.Utilizam a rede 

pública de 

saúde? Qual 

serviço? 

 

Eu vou fazer 

curativo. 

 

Raridade. 

Junta os dois as 

vezes quando 

eu chego tem 

criança na sala 

aí manda eu 

entrar e fica 

meio chato. 

 

Quase nunca. Apenas para 

vacina 

Às vezes. 

Muitas vezes 

quando a gente 

chega nesse 

lugar aí é tipo 

comparar a 

criança como 

adolescente é 

muito chato. 

 

Eu não, pago 

particular 

Tem tempo que 

fui. Lembra 

morte 

 

6.O que 

entendem por 

prevenção e 

promoção da ou 

de saúde? 

 

Promoção entra 

a atividade 

física, quando eu 

faço atividade 

física eu estou 

promovendo a 

minha saúde, eu 

estou produzindo 

a saúde, a 

atividade física 

não melhora só 

estética mas eu 

Prevenção se 

cuidar para não 

adoecer e 

promoção acho 

que é a mesma 

coisa. 

E tem 

diferença? Pra 

mim é cuidar 

para que não 

apareça a 

doença. 

Isso se chama 

prevenção, 

agente teve 

agora o outubro 

rosa que 

estimulou o 

combate é a 

prevenção do 

câncer de 

mama. 

É o novembro 

azul que é para 

Prevenção é 

quando eu 

previno alguma 

doença que eu 

possa 

desenvolver, 

procuro o 

médico e faço 

exames. 

 

------------- --------------- 
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tenho outros 

benefícios, eu 

tenho baixa da 

glicemia no meu 

caso que sou 

diabético, quem 

tem colesterol 

elevado baixa o 

colesterol estou 

promovendo, é a 

promoção da 

minha saúde, eu 

estou cuidando. 

incentivar ao 

homem 

procurar os 

serviços de 

saúde. 

 

7.Pensam ser 

necessário 

abordar esse 

tema com 

adolescentes? 

Maneiro. Sim, sempre 

bom aprender a 

se cuidar cedo. 

Sim, claro. Uma boa! Sim, acho 

muito 

importante para 

que agente se 

cuide mais. 

É pode ser. Sim, bom que 

abre a mente da 

galera. 

8.Quais temas 

vocês pensam 

que deve ser 

abordado em um 

espaço voltado 

para saúde do 

adolescente? 

 

Um espaço para 

falar de religiões 

e até a ciência 

que comprova a 

não existência de 

Deus e a que 

comprova a 

existência de 

Deus. 

Homens acham 

que atividade 

física é só jogar 

bola. 

Atividade 

Física e saúde. 

DST. Tive 

herpes nas 

minhas costas 

gastei quase 

quatrocentos 

reais se não ia 

tomar minha 

costas toda. 

 

Drogas, 

violência, 

cuidados com o 

corpo no geral. 

Sexualidade, 

métodos 

contraceptivos 

– tabelinha, 

DIU, camisinha 

feminina.  

 

Muita gente 

não sabe usar 

camisinha 

alguém que 

tirasse essa 

dúvida. 

 

Tirar dúvidas 

de doenças, uso 

de certos 

medicamentos.  

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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APÊNDICE E – Carta convite   

 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CAMPUS I 

MESTRADO PROFISSIONAL GESTÃO E TECNOLOGIAS APLICADAS À 

EDUCAÇÃO - GESTEC 

 

 

CARTA CONVITE 

 

Ao 

Profissional ___________________________________ 

 

 

Convidamos Vossa Senhoria para colaborar no AVA - Núcleo Virtual de Saúde 

produto final do Mestrado Profissional Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação - 

GESTEC. 

O mesmo se constitui em uma plataforma virtual que pretende atender as necessidades 

relacionadas à saúde e temáticas afins dos adolescentes do Colégio Estadual Polivalente de 

Feira de Santana. 

Para maiores esclarecimentos sobre o projeto será marcado um encontro conforme a 

sua disponibilidade e da pesquisadora. 

Atenciosamente,  

 

Tatiana dos Santos Moreira 

Pesquisadora discente (orientando) 

 

Maria Luiza Figueiredo Heine 

Professora responsável (orientadora) 
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Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95 

MESTRADO PROFISSIONAL GESTÃO E 

TECNOLOGIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO 
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