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INTRODUÇÃO: A adolescência é marcada por particularidades inerentes e apresenta 
determinantes sociais em saúde específicos. OBJETIVO: Ampliar o conhecimento em 
sexualidade, fomentar a prevenção de doenças e promover o autocuidado entre adolescentes. 
METODOLOGIA: Foi realizado um projeto de pesquisa e extensão em educação em saúde por 
alunos de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), para jovens de 9 a 13 
anos da Escola Municipal Izaura Mendes. RESULTADOS: Durante as atividades de campo, os 
intervencionistas encontraram dificuldades específicas, como, a escolha metodológica 
embasada no paradigma biomédico de abordagem da sexualidade, além da existência de 
outras demandas importantes por parte dos jovens. CONCLUSÃO: Nesse sentido, o presente 
artigo relata a experiência de intervenção, identificando e exibindo os principais entraves 
encontrados. Para assim, juntamente com análise bibliográfica da temática e de outras 
propostas de educação em saúde, fundamentar estratégias que visem a abordagem plural 
sobre sexualidade e saúde para adolescentes. 

Palavras-chave: Adolescente; vulnerabilidade social; sexualidade; educação em saúde; 
extensão comunitária. 

Introdução 
A adolescência é uma fase da vida marcada por transformações, sejam essas biológicas, 
psico-cognitivas e sociais (CAMPOS et al., 2018, p.3). Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS, 1986, p.11), a adolescência é a fase compreendida entre 10 e 19 anos de idade 
e, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 2019, p.15), é a fase entre 12 e 18 
anos. Sabe-se que a sexualidade é um aspecto presente em todas fases da vida, no entanto, é 
na adolescência que se desperta maior curiosidade sobre o tema, além de vontade exploratória 
sobre as questões sexuais, como afetividade, intimidade e independência quanto ao corpo 
(SILVA JÚNIOR et al., 2016, p. 6). Como reflexo disso, agravos à saúde sexual e reprodutiva 

                                                
1Doutora em Saúde Coletiva pela Fiocruz Minas - Centro de Pesquisas René Rachou. Professora Adjunta 
no Curso de Graduação em Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto. Docente Permanente do 
Mestrado Profissional em Saúde da Família. eloisalima@ufop.edu.br  
2,3,4,5,8 Acadêmicos de Medicina na Universidade Federal de Ouro Preto. amandasimoni@hotmail.com; 
carolinediniz.rds@gmail.com; tornelliclara@gmail.com; giovannagon07@gmail.com; 
victorbarrosalvarado@hotmail.com 
6Médica generalista pela Universidade Federal de Ouro Preto. gsantos.isabella@gmail.com 
7Nutricionista. Pós-doutora em Enfermagem pela UFMG. Professora Adjunta da Escola de Medicina da 
UFOP. isis.machado@ufop.edu.br 

 

mailto:eloisalima@ufop.edu.br
mailto:amandasimoni@hotmail.com
mailto:carolinediniz.rds@gmail.com
mailto:tornelliclara@gmail.com
mailto:giovannagon07@gmail.com
mailto:victorbarrosalvarado@hotmail.com
mailto:gsantos.isabella@gmail.com
mailto:isis.machado@ufop.edu.br


 

 
 

Revista Tecer - Belo Horizonte – vol. 13, nº 25, dezembro de 2020 73 

 

 

destacam-se entre os problemas de saúde que acometem essa população, os quais se 
expressam em dados preocupantes. 

Pesquisas mostram que: o HIV é um dos principais agravos da população de 15 a 24 anos, 
com cerca de sete milhões de pessoas infectadas (UNAIDS, 2016); que as notificações de 
Sífilis são majoritárias na população jovem; e que este grupo etário é a mais suscetível à 
Hepatite B e D (BRASIL, 2019). Ademais, anualmente 18% dos brasileiros nascidos são filhos 
de mães adolescentes (SBP, 2019, p.1). Além disso, a estimativa é de que 32.000 crianças e 
adolescentes sofreram abuso sexual em 2018 (HERDY, 2020, p.1).      

Outro aspecto que se associa à vulnerabilidades psicossociais e em saúde dos adolescentes é 
a realização de abortos clandestinos, que apresentam riscos físicos e psíquicos às 
adolescentes (FERRARI e PERES, 2020, p.11). Além desse agravante na realidade dos jovens 
brasileiros, há o preconceito e a violência à juventude LGBTQI+, que vive no país com o maior 
número de casos de homicídios por homofobia do mundo (KOEHLER, 2013, p.137). 

Além dessas questões sociais que estratificam as juventudes em diferentes graus de 
vulnerabilidade, é importante considerar a influência de contextos individuais e grupais em 
cada comunidade. Assim, os determinantes sociais de saúde, tidos como as condições em que 
os indivíduos nascem, crescem, desenvolvem, vivem e trabalham, somados aos impactos das 
relações interpessoais e da influência familiar, são importantes de serem considerados ao se 
abordar a educação em saúde sobre sexualidade para adolescentes e jovens (PATTON et al, 
2016, p.9). Diante disso, o entendimento amplo da população em que se deseja realizar 
intervenções ou políticas públicas é essencial para o planejamento adequado destas. 

No que tange à educação em sexualidade, sabe-se que avanços significativos foram feitos no 
século XX para dar enfoque no tema. Um deles foi o Plano de Ações de Cairo, resultado da 
Conferência Internacional de População e Desenvolvimento (1994), que foi o primeiro 
documento sobre direitos humanos a dizer sobre a liberdade de cada um em expressar e viver 
sua sexualidade.  Por sexualidade, deve-se entender uma questão ampla que envolve todos os 
períodos da vida, que não é estritamente biológica, mas envolve a saúde, o afetivo e o social. 
Ademais, abrange o direito sexual e reprodutivo dos indivíduos, como direito de escolher o 
parceiro sexual, direito de viver e expressar a sexualidade sem violência, direito de expressar 
orientação sexual, entre outros. (SFAIR, BITTAR, LOPES, 2015, p.622) 

Embora a abordagem da sexualidade com adolescentes no ambiente escolar seja 
extremamente relevante, alguns obstáculos dificultam a sua aplicação, (SOARES e 
MONTEIRO, 2019, p.287) como a dificuldade dos docentes em ensinar sobre o tema, seja por 
um despreparo na sua formação profissional, seja pela incapacidade de diferenciar suas 
crenças pessoais dos aspectos científicos. 

Outro entrave observado, é a dificuldade de estabelecer ações conjuntas entre professores e 
agentes de saúde, que, em teoria, são profissionais mais treinados para a abordagem da 
sexualidade. Entretanto, eles também apresentam um certo despreparo no que tange à 
abordagem ampla da sexualidade, visto que aprenderam a medicina pautada no poder 
biomédico, isto é, focada no estudo das patologias e da cura.  Desta forma, a sobreposição dos 
fatores citados resulta na incapacidade de suprir a necessidade dos alunos. (PINHEIRO et al., 
2017, p.816) 

Por tais fatores, surge a necessidade de ações extensionistas voltadas para a abordagem da 
sexualidade e seus mais diversos aspectos com a população jovem. Dessa maneira, o 
presente relato aborda experiências do projeto de extensão intitulado “Diálogos, reflexão e 
educação em saúde: ações sobre sexualidade, gênero e convivência baseadas no 
protagonismo de adolescentes e jovens de Ouro Preto” que teve como objetivo propor um 
conhecimento íntegro acerca dos temas sexuais, que, no entanto, obteve certos entraves na 
proposta, como será discutido adiante.  
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Assim, compreende-se que a educação em sexualidade é uma ferramenta essencial que 
fortalece os jovens, dão sentimento de estima ao corpo, às escolhas de gênero, além de 
sensibilizar cada um para que sinta o mesmo em relação ao outro, independentemente de sua 
escolha. Portanto, desmistificar o tema e abordar não apenas riscos envolvidos na sexualidade, 
mas também o prazer, sentimentos e respeito é essencial.  

Educação em saúde nas escolas brasileiras  
A escola constitui um dos principais espaços de socialização para crianças, jovens e adultos, 
portanto para alcançar os ideais democráticos e de direito é necessário que a discussão 
envolvendo a diversidade sexual e de gênero esteja presente neste ambiente (SOARES, 
MONTEIRO, 2019, p.289). Em uma perspectiva histórica, foi a emergência da epidemia de 
HIV/AIDS na década de 1980 e o aumento dos casos de gravidez na adolescência que 
aumentaram a demanda por trabalhos na área da saúde sexual e reprodutiva (SOARES, 
MONTEIRO, 2019, p.289). Entretanto, existem ainda dificuldades para a abordagem desse 
tema em escolares, seja pelo despreparo dos professores (SOARES, MONTEIRO, 2019, 
p.293), pela visão ainda muito embasada no paradigma biomédico do tema por profissionais de 
saúde ou pela falta de articulação entre as escolas e o sistema de saúde (PINHEIRO et al., 
2017, p.816). 

Em geral, o corpo docente escolar alega, cada vez mais, despreparo profissional para a 
abordagem da educação em sexualidade. Isto se deve ao fato de que essa temática representa 
um suplemento na formação desses, que é garantida ou não na dependência da vontade dos 
dirigentes do curso, uma vez que a atual legislação que trata da formação inicial dos 
professores não inclui a sexualidade como um requisito (PINHEIRO et al., 2017, p. 809). 
Portanto, uma grande parcela dos educadores não tem essa disciplina em sua formação. 

De acordo com Pinheiro et al. (2017), acrescido ao despreparo técnico-científico, há a adoção 
de crenças pessoais dos professores como fonte de informação e orientação para os alunos, o 
que pode contribuir para a disseminação de um conhecimento incorreto ou limitado (PINHEIRO 
et al., 2017, p.809). Já em relação aos profissionais de saúde, as questões da sexualidade 
constituem a formação inicial, no entanto é muito voltada ao aspecto anatômico e biológico, 
negligenciando os aspectos sociais da educação sexual (PINHEIRO et al., 2017, p.809). Dessa 
forma, ações conjuntas entre saúde e educação fazem-se relevantes, visto que visam à 
integralidade da atenção aos adolescentes e pré-adolescentes. 

Embora essa integração seja importante para a abordagem de um discurso interdisciplinar, há 
empecilhos que interferem na implantação de ações intersetoriais.  Segundo os participantes 
da pesquisa realizada por Pinheiro et al. (2017), a falta de interesse político e de contribuição 
do Estado se destaca. O mesmo estudo aponta também que a aproximação entre os dois 
setores seria possível por ações específicas, sobretudo por meio de palestras. Contudo, esse 
caráter de intervenção manteria o aluno em uma posição passiva de aprendizado, sendo pouco 
eficaz (PINHEIRO et al., 2017, p. 813). Desta forma, é possível afirmar que ainda não há um 
modelo padrão de ação intersetorial concreta e efetiva para o desenvolvimento de um trabalho 
conjunto na educação em sexualidade. 

Nessa análise, durante as intervenções que serão descritas a seguir, um aspecto que se 
destacou, em consonância com a literatura, foi o aparente desconforto por parte das 
professoras responsáveis durante a abordagem da sexualidade, com receio das perguntas que 
seriam realizadas pelos estudantes. Como exemplo, tem-se que elas tentavam ler previamente 
as dúvidas escritas pelos alunos, com o intuito de certificar-se de que as perguntas não seriam 
de caráter imoral, de acordo com o ponto de vista delas, situação descrita na literatura como 
recorrente por Pinheiro et al. (2017). Em consequência disso, os acadêmicos observaram que 
os adolescentes se sentiam inibidos para externalizar todas as suas dúvidas. 

Assim, com o objetivo de reduzir o impacto da interferência das professoras nas intervenções, 
os participantes do projeto dialogaram explicando que não haveria problemas com possíveis 
erros de ortografia ou perguntas “ofensivas ou obscenas”, uma vez que o objetivo principal das 
atividades era solucionar as dúvidas. Entretanto, notou-se dificuldade de compreensão pelas 
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docentes, sendo essa uma das razões que motivaram o aprofundamento da busca pelo tema e 
a escrita do presente artigo. 

Objetivos 
O presente artigo objetiva descrever a experiência prévia de intervenção em saúde e 
sexualidade no ambiente escolar e as principais dificuldades identificadas, bem como 
fundamentar os principais temas e estratégias empregados visando uma abordagem plural 
sobre sexualidade para adolescentes. 
 
Metodologia 
Para a escrita deste artigo foi realizada uma revisão bibliográfica na literatura, em especial nas 
plataformas Pubmed e BVS com os seguintes descritores: adolescência; sexualidade; 
educação sexual. Foram então selecionados 30 artigos e construído um referencial teórico para 
embasamento da presente discussão. Ademais, serão relatadas as ações de um projeto de 
extensão universitária vinculado à Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Tal trabalho 
objetivou promover uma maior compreensão em relação ao corpo humano, ao gênero e à 
sexualidade para escolares entre nove e 13 anos da Escola Municipal Izaura Mendes, 
localizada no Município de Ouro Preto, Minas Gerais. Em especial, foram abordadas questões 
relacionadas a esse último assunto que, geralmente, não são abordadas no ambiente 
domiciliar, por vezes devido a preconceitos e estigmas sociais. Esta experiência também visou 
o desenvolvimento afetivo-emocional e o incentivo ao autocuidado aos estudantes do colégio. 

Durante as intervenções, para melhor interação e adequação ao público alvo, foi adotada uma 
metodologia dinâmica e lúdica para abordagem do tema, a partir da observância de que 
metodologias grupais e não meramente depositárias de conhecimentos, favorecem a 
construção coletiva do saber (FREIRE et al. 2017, p.10). Assim, nas primeiras duas 
intervenções foram utilizados modelos anatômicos sintéticos de corpo humano e também de 
pelve e períneo masculino e feminino, cedidos pela Universidade Federal de Ouro Preto, para 
que os alunos pudessem identificar e compreender a anatomia e fisiologia do corpo humano, e 
as particularidades biológicas de cada sexo. No terceiro encontro, os alunos foram convidados 
a escrever suas dúvidas sobre o corpo e comportamentos humanos em um papel, e colocá-las 
dentro de balões da mesma cor, sem identificação. Em seguida, os balões foram misturados 
pela sala e estourados para serem respondidos em roda. Nessa dinâmica, ao contrário do 
esperado, as principais perguntas não foram sobre o âmbito da sexualidade, e sim sobre o 
funcionamento corporal em geral, sobre a formação da lágrima, da remela, o funcionamento de 
determinados órgãos, entre outros. Diante desse contexto encontrado, os temas foram 
ampliados a partir da terceira intervenção, passando a abordar não só sobre prevenção sexual, 
como também sobre os direitos sexuais, a convivência em grupo, o feminismo, a prevenção da 
violência e o bullying. 

O quarto encontro constituiu em uma dinâmica de mitos e verdades, na qual os alunos 
receberam plaquinhas de verdadeiro (verde) e falso (vermelho) e foram convidados a levantá-
las à medida que sentenças sobre sexualidade, gênero e convivência fossem apresentadas. A 
cada afirmativa, as respostas foram discutidas em grupo. Na quinta intervenção, foram 
colocados quatro papéis no quadro de aula, cada um com uma fase de vida escrita: criança, 
adolescente, adulto, idoso. A partir de pequenos papéis previamente escritos, cada aluno foi 
convidado a recolher no centro da roda um escrito de algo que corresponde a cada fase de 
vida ou a mais de uma. Foram utilizadas frases como: trabalhar, dirigir, ter relações sexuais, ter 
filhos, ingerir bebidas alcoólicas e assim por diante. A partir disso, foram abordados os direitos 
das crianças e adolescentes e os comportamentos não recomendados. Como o fato de que 
nenhum adulto pode tocar ou abusar de uma criança ou de um adolescente e o consumo de 
bebida alcoólica antes dos 18 anos de idade. 

Na sexta intervenção, foi abordado o bullying entre os alunos, e para isso foi sugerido que cada 
aluno amassasse uma folha de papel e depois tentasse deixá-la novamente lisa. A dificuldade 
da folha se tornar novamente lisa foi utilizada para discutir sobre marcas físicas e psicológicas 
que o bullying pode causar em alguém por toda a vida. 
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Por último, aplicou-se um questionário em linguagem adequada ao público alvo, para avaliação 
da obtenção de conhecimentos, pelos alunos, sobre os conteúdos abordados durante o 
semestre. O questionário consistiu em cinco perguntas e, para cada uma delas, havia quatro 
alternativas de respostas (EXCELENTE, BOM, MAIS OU MENOS, RUIM), cada uma delas 
ilustrada com símbolos para ajudar na compreensão do grau de satisfação. As respostas do 
questionário e o assunto principal avaliado em cada pergunta estão esquematizados no 
GRÁFICO 1, em anexo. 

                         

Resultados e Discussão  
Conforme demonstram os resultados anexos, a avaliação final dos escolares acerca do projeto 
foi positiva, contudo os acadêmicos de medicina encontraram alguns obstáculos no decorrer do 
projeto, destacando-se a dificuldade de atender a necessidade que os adolescentes 
apresentavam de uma abordagem mais ampla a respeito do tema sexualidade, que 
contemplasse além das questões sociais e anatômicas. Nesse sentido, entende-se que o 
ensino da medicina nas universidades ainda é embasado, sobretudo, no paradigma biomédico 
de ensino, focado na anatomia humana e na fisiopatologia das disfunções. Tal perspectiva em 
geral falha no entendimento de singularidades e subjetividades, afastando o lado humano da 
promoção de saúde (BENEDETTO e GALLIAN, 2018, p.1). 

Diante disso, ao elaborar as intervenções, os estudantes estavam tendenciosos a preocupar 
demasiadamente com as questões técnicas e, algumas vezes, podem ter negligenciado fatores 
adicionais fundamentais para uma abordagem que extrapole a visão biomédica.  

Tal experiência relatada trouxe em questão dois pontos fundamentais para a abordagem com 
adolescentes. Em primeiro lugar, a importância da escuta ativa das demandas dos 
adolescentes previamente à escolha do assunto a ser abordado e do envolvimento deles no 
planejamento e desenvolvimento das intervenções.  Sabe-se que quanto maior a autonomia e 
responsabilidade dos jovens sobre os processos, maior é a assertividade, seja dos programas 
que afetam a sua própria saúde ou das políticas e estratégias que afetam outros. (WONG, 
ZIMMERMAN, PARKER, 2010, p. 101). Assim, o engajamento dos jovens é significamente 
relevante para que sejam produzidas ações efetivas que impactem positivamente em suas 
vidas e de suas comunidades.  Em segundo lugar, que a elaboração de respostas efetivas às 
demandas em saúde dos adolescentes requer que sejam considerados dados específicos do 
grupo, considerando as perspectivas de tempo e de contextos socioeconômico e cultural, 
desagregados por idade e sexo biológico, e definidos a nível local (PATTON et al., 2016, p.4).  
Dessa forma, compreender os determinantes sociais e ambientais da saúde e bem-estar do 
adolescente permite identificar indivíduos em situações de maior vulnerabilidade e favorecer a 
elaboração de ações sob a ótica da equidade (O’NEILL et al., 2014, p. 61). Nesse sentido, 
buscou-se literatura sobre a educação em saúde e sobre sexualidade para jovens e 
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adolescentes, a fim de delinear de forma mais adequada a educação em saúde e em 
sexualidade voltada para esse público.  

Tem sido observado que os adolescentes iniciam a vida sexual cada vez mais cedo, o que, 
geralmente está associado a sexo desprotegido e maior número de parceiros ao longo da vida, 
fatores esses que acarretam em aumento das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s), 
gravidez na adolescência e outros agravos à saúde (CAMPOS et al., 2018, p.3). Relata-se que, 
em todo o mundo, a infecção por HIV é um dos principais agravos da população de 15 a 24 
anos globalmente (UNAIDS, 2016). Ademais, em relação às outras IST’s, a OMS estima que 
aproximadamente 11 milhões de novos casos de sífilis ocorrem em indivíduos entre 15-49, 
mundialmente (STAMM, 2016, p. 363) e, no Brasil, a maior parte das notificações de sífilis 
adquirida ocorreu em indivíduos entre 20 e 29 anos (35,1%), em 2018 (BRASIL, 2019, p.17). 
Além disso, a maioria dos casos de hepatite B e D se concentram na população jovem, de 
idade entre 20 e 39 anos (BRASIL, 2019, p.27). Assim, observa-se a importância da prevenção 
da transmissibilidade das IST’s citadas na população jovem, a qual pode ser beneficiada por 
ações em educação e sexualidade. 

Outra questão que se relaciona a importância de uma educação em sexualidade baseada no 
diálogo é a prevenção da gravidez na adolescência. Conforme dados da Organização das 
Nações Unidas (ONU) Brasil de 2017, a taxa de fecundidade de adolescentes de 15 a 19 anos 
é de 62 a cada mil bebês nascidos vivos, enquanto a média global corresponde a 42 a cada mil 
bebês nascidos vivos (ONU BRASIL, 2017, p. 1). Sobre essas mães, 60% não trabalham e não 
estudam, 70 % se consideram afro descendentes e cerca de metade reside na região Nordeste 
do país. (ONU, 2017; ROSANELI et al.,2016, p. 3). Sobre esse quadro, é importante salientar 
que uma gravidez na adolescência pode ser acompanhada de evasão escolar, dificuldades de 
profissionalização e pouco apoio familiar e social, principalmente nas classes mais baixas. 
(SBP, 2019, p. 5). Ademais, muitas adolescentes grávidas optam por fazer aborto clandestino. 
Dessa forma, elas se submetem a riscos físicos, psicológicos e morais, geralmente sem o 
conhecimento ou o apoio familiar ou do parceiro. (FERRARI e PERES, 2020, p. 11). Conforme 
a Pesquisa Nacional do Aborto, realizada em 2016, em geral 20% das mulheres de 40 anos já 
realizou um aborto, e resultados apontam que 29% dos abortos foram realizados na faixa etária 
entre 12 e 19 anos (DINIZ, MEDEIROS, MADEIRO, 2016, p 652.) 

Tais fatores relacionados à vulnerabilidade apontam a importância que uma educação em 
sexualidade, que se baseie em orientações de prevenção, se adeque à população jovem e 
considere de maneira ampla aspectos que permeiam a sexualidade, como o prazer (SFAIR, 
BITTAR, LOPES, 2015, p.627).  Ademais, sobre gravidez na adolescência, ainda que a maioria 
dos casos não sejam planejados, há ainda a ideia da glamourização da gravidez na 
adolescência por muitos jovens, dado que aponta para a necessidade de uma escuta aberta a 
esse público (REIS, MALTA, FURTADO, 2018, p. 2990). Contudo, ainda são grandes os 
desafios para uma educação que aborde a sexualidade com jovens de maneira efetiva, fato 
evidenciado pela Pesquisa Nacional sobre Saúde do Escolar, de 2015 (PeNSE). Destaca-se 
que 87,3% dos escolares do 9º ano do ensino fundamental receberam informações, na escola, 
sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e AIDS. Entretanto, mostra-se que apenas 
68,4% receberam orientação de como adquirir preservativo gratuitamente, indicando que as 
orientações escolares focam mais nas IST’s que em orientações práticas que se adequem à 
realidade dos alunos, e que contenham, de fato, informações sobre como se usa os métodos 
protetivos, onde procurar atendimento médico, entre outros. A pesquisa aponta, ainda, a 
redução do uso de preservativos na primeira relação sexual entre os escolares do 9º ano, de 
75,9% para 66,2% (IBGE, 2016). 

Tendo em vista tais aspectos, na experiência, tanto a fim de abordar IST’S quanto a gravidez 
na adolescência, essas questões foram debatidas principalmente por meio de perguntas 
anônimas ou pela da dinâmica de verdadeiro ou falso, com enfoque dado à prevenção, haja 
vista que muitos não se relacionavam sexualmente ainda. Discutiu-se em grupo sobre a 
transmissão dessas infecções e sobre a camisinha como método protetivo. A parte fisiológica 
da gravidez foi fator de grande curiosidade pelos alunos, se destacando quando os moldes 
anatômicos eram apresentados e também na oficina de perguntas anônimas. Além disso, a 
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dinâmica sobre fases da vida fomentou a discussão sobre a gravidez ser idealmente um 
aspecto da vida adulta, quando já se evitam determinados danos que poderiam ser gerados na 
vida dos adolescentes que passam por essa experiência de maneira precoce. 

Ampliando a abordagem da sexualidade, é importante observar que comportamentos sexuais 
de risco não estão apenas relacionados a informações preventivas, mas também são 
influenciados por aspectos como preconceito e desigualdades nas relações de gênero, 
aspectos contextuais, como nível socioeconômico, assim como suporte familiar e a cultura na 
qual o sujeito está inserido (FURLANETTO, MARIN, GONÇALVES 2019, p.645). Diante disso, 
a fim de se abarcar a sexualidade de maneira ampla, outras temáticas foram abordadas, em 
destaque a questão do abuso sexual a crianças e adolescentes, além de discussões sobre os 
direitos deles. 

Discutir sobre abuso sexual é de grande relevância para adolescentes no Brasil. Dados 
relatados pelo Fundo das Nações Unidas da Infância (UNICEF), em 2012, evidenciam cerca de 
17 milhões de relatos de mulheres abusadas na infância em 38 países em desenvolvimento. 
Vale ressaltar que muitos casos não são relatados pelas vítimas, devido ao medo, a vergonha, 
a falta de confiança e de conhecimento sobre serviços de suporte, o que prejudica a obtenção 
de dados estatísticos (UNICEF, 2017, p.75). Conforme pesquisa com dados do sistema VIVA 
(Vigilância de Violências e Acidentes), que analisou dados de 2009 a 2015, a maioria dos 
casos de violência sexual contra crianças e adolescentes ocorrem dentro de casa, e em cerca 
e de 44,1% dos casos os abusadores são pessoas conhecidas. Além disso, 83,1% das vítimas 
são majoritariamente mulheres, e 96,2% dos abusadores são homens. (ANDRADE et al., 2018, 
p. 48) 

Sabe-se que o abuso sexual infantil traz consigo consequências relacionadas à saúde mental e 
cognitiva das vítimas, uma vez que leva ao aumento do risco de transtornos tais como 
transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), dissociação, depressão, transtorno de déficit de 
atenção e hiperatividade (TDAH), transtornos alimentares, entre outros. (CICCHETTI, TOTH, 
2005, p. 422). Assim, é necessária a atenção voltada à prevenção do abuso sexual infantil, e, 
para isso, uma educação que estimule a competência das crianças e adolescentes sobre 
abuso sexual é fundamental. 

Dada a importância do assunto, e o papel fundamental da escola de observar se alguma 
criança ou adolescente sofre abuso sexual, essa questão foi abordada ao longo das 
intervenções. Foi frisado o fato que nenhum adulto pode encostar em uma criança ou 
adolescente sem permissão e tampouco com alguma intenção sexual. Em uma dessas 
abordagens, uma estudante perguntou “se nem pessoas da família poderiam fazer isso”. Foi 
explicado à turma e a ela que não, e, diante de uma preocupação com a dúvida, os 
extensionistas solicitaram para que a professora da turma observasse e conversasse com a 
aluna. Relatos de cunho semelhante foram apresentados, apontando para a necessidade de 
abordar os direitos das crianças e adolescentes, e de esclarecer que qualquer aluno pode se 
sentir seguro na escola para conversar sobre alguma experiência assim com a professora ou 
com os extensionistas do projeto. 

É relevante também trazer uma perspectiva sobre a violência contra indivíduos baseada em 
sua orientação sexual e gênero. Essa questão, que se manifesta pela lgbtfobia, compromete a 
saúde mental de gays, lésbicas, transexuais, bissexuais, intergêneros e outros, além de se 
relacionar com índices de automutilação e violência contra tal população. Ademais, minorias de 
gênero são mais afetadas por HIV, ISTs, câncer relacionado à transmissão sexual, desordens 
mentais e experiências violentas (BLONDEEL et al., 2018, p. 34). 

Quanto à violência, o Brasil se destaca como um país inseguro à população LGBTQIA+, uma 
vez que ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de homicídios homofóbicos, concentrando 
44% do total de execuções de todo o planeta (KOEHLER, 2013, p. 137). Outro dado 
preocupante é que o país apresenta o maior número absoluto de homicídios a transexuais, 
além de representar 78% dos homicídios a essa minoria na América Latina, conforme dados 
publicados pela ONG Transgender Europe, em 2016 (CUNHA, 2017, p.3). 
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Portanto, destaca-se como o preconceito a essa minoria deve ser discutido e desencorajado no 
ambiente escolar. Contudo, muitas vezes, a escola incita indiretamente a violência às minorias, 
além de não promover educação sexual sobre gênero, prevenção de ISTs à tal população, e, 
sobretudo, negligenciar abordagem do tema (CASSAL, BELLO, BICALHO, 2019, p. 121). Em 
contrapartida, estudos recentes apontam que escolas com perspectivas inclusivas e de suporte 
aos indivíduos LGBT apresentam menor taxa de suicídio desse grupo entre seus alunos e na 
comunidade, destacando a potencialidade de uma educação inclusiva par promover desfechos 
mais positivos para a saúde mental dessa população e reduzir a discriminação e a violência 
(HATZENBUEHLER, PACHANKIS, 2016; HATZENBUEHLER et al., 2014. p .991). 

Esta questão foi também abordada nos encontros com os alunos. As discussões pautaram que 
não há um tipo de família certa ou errada, que algumas pessoas têm identidades de gêneros 
diferente do sexo biológico e que não há erro ou anormalidade em um indivíduo se relacionar 
com alguém do mesmo gênero. Foi objetivado criar um ambiente de acolhimento aos 
estudantes e fomentar que respeitem pessoas LGBTQIA+. Um aspecto interessante se deu 
após a discussão, em que, quando alguns alunos, principalmente meninos, chamavam ou 
faziam piadas homofóbicas com outros, várias pessoas da turma o repreendiam, dizendo que 
não tinham graça e que nem sequer eram coisas ofensivas, uma vez que ser gay, por exemplo, 
“não tinha nada de errado”.  

Resultados de outras extensões em sexualidade/ metodologias eficazes 
No que tange à mesma abordagem em sexualidade encontrada em outras ações 
extensionistas e/ou intervenções escolares, nota-se que também são relatados entraves 
nessas ações de serviço de saúde, nos quais se destacam: o obstáculo ao acesso à educação, 
a dificuldade dos profissionais para lidar com assuntos polêmicos relativos à sexualidade e a 
falta de reconhecimento do jovem como cidadão, e, portanto, a falta de garantia dos direitos 
reprodutivos e sexuais (MINAYO e GUALHANO, 2015). 

Um relato de pesquisa observacional da Fiocruz, em escola de Belo Horizonte, mostra que a 
principal fonte de informação e aprendizagem dos adolescentes sobre sexualidade têm sido as 
próprias experiências ou experiências de amigos próximos (CAMPOS et al.,2018, p. 6). Outro 
relato descritivo, em escolas do Amapá, mostra que quando se pergunta sobre a sexualidade, 
alunos tendem a associá-la apenas ao ato sexual (FERREIRA et al., 2019, p. 1210). 

Os direitos reprodutivos e sexuais estão garantidos pela Lei das Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB n° 9.394/1996), que afirma que a orientação sexual e temas de 
educação e sexualidade devem estar no componente curricular das escolas. No entanto, sabe-
se que, na prática, ações escolares não voltam a atenção a tal componente de educação, e 
quando esse se faz presente, há o predomínio de um ensino tradicional e verticalizado, no qual 
o único objetivo é depositar informações nos alunos. (CAMPOS et al., 2018, p.6). Tal 
informação foi confirmada na extensão, tendo se observado que tais pautas não se faziam 
presentes no ensino e no cotidiano dos alunos. 

As ações extensionistas em educação e sexualidade relatam também a desinformação dos 
alunos, que na maioria das vezes não possuem um aprendizado prévio vindo do ambiente 
escolar, e também do ambiente familiar. E, quando o diálogo está presente na família, é restrito 
à prevenção de ISTs e à gravidez não planejada (FURLANETTO, MARIN, GONÇALVES, 2019, 
p. 646).  

Desta forma, identificou-se na experiência relatada, o desconhecimento dos alunos, que 
encontravam desamparo quando abordados sobre as questões sexuais, deixando explícita a 
carência de informações básicas e até mesmo de conversas informais sobre o tema, tanto no 
ambiente familiar, quanto no ambiente escolar. Tais achados são coincidentes com o relato de 
outras ações extensionistas. 

Acerca de metodologias utilizadas nas dinâmicas com os escolares, foram realizadas 
atividades lúdicas e grupais, com os alunos da mesma classe, para que todos pudessem 
participar concomitantemente, estar à vontade em um grupo familiar e, ainda, aprender por 
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meio da interação com os demais. Notou-se, no decorrer das intervenções, que o ensino 
tradicional dos temas, com aulas expositivas, não é tão efetivo, sobretudo por não captar a 
atenção e interesse do público alvo. Por outro lado, ações que buscavam participação ativa dos 
adolescentes e usaram recursos dinâmicos e integrativos obtiveram resultados proveitosos. 

Assim sendo, percebe-se que melhores resultados são encontrados em processos de 
educação em saúde que se baseiam na educação emancipatória, essa que considera 
conhecimentos prévios dos escolares, e faz com eles sejam protagonistas de seu aprendizado 
(CAMPOS et al., 2018, p.3). Além disso, que sejam interdisciplinares, envolvendo no processo 
de ensino os determinantes sociais, com foco no ambiente escolar, social e físico. Que 
envolvam também aspectos culturais, familiares e comunitários dos adolescentes e tenham 
projetos adequados a tais achados. Por fim, projetos de educação em saúde que envolvem 
outros participantes, como membros da escola, comunidade e centro de saúde, apresentam 
melhor aprendizagem e envolvimento dos alunos (XU et al., 2020; p. 2). No atual projeto, 
notou-se como entrave a dificuldade em associar as atividades com os alunos aos seus 
familiares e outros participantes, sendo necessário melhores planejamentos quanto a esse 
ponto, para fomentar o envolvimento de terceiros. 

Ações mais assertivas contam com a participação dos jovens em todo processo de ensino-
aprendizado e têm como princípio a autonomia deles, de modo que o interesse pela construção 
coletiva do conhecimento parte dos alunos. Assim, objetiva-se o engajamento juvenil, processo 
em que os jovens influenciam positivamente a criação e implementação de programas de 
políticas de intervenção, além de se envolverem na construção de suas estruturas, meios de 
suporte e objetivos. Essas abordagens apresentam impacto positivo nas comunidades que as 
recebem, fomentando práticas saudáveis e igualitárias. Dessa forma, evidências crescentes 
sugerem que jovens ativos em suas comunidades têm menos problemas, são mais qualificados 
e têm maior expectativa de vida. (SULEIMAN, SOLEIMANPOUR, LONDON 2006, p.129).  No 
projeto, apesar de se ter obtido participação ativa dos jovens nas atividades, uma possível 
falha foi a não adequação plena dos temas à real necessidade dos alunos, sendo que para isso 
seria necessária uma análise prévia do ambiente e uma pesquisa sobre quais temas os 
adolescentes teriam mais interesse ou até mesmo necessidade de que fossem abordados, o 
que não foi realizado. Assim, destaca-se a importância de que o compartilhamento de 
conhecimentos não ocorra de maneira vertical ou sem um entendimento do que o público alvo 
demanda.    

Considerações Finais 
Portanto, depreende-se que a educação em saúde sobre sexualidade para a juventude é 
essencial para aliar às demandas dos jovens frente aos agravos mais comuns desse momento 
e prevenir diferentes comportamentos de risco que possam comprometer a qualidade de vida e 
de saúde do jovem. Nesse sentido, evidencia-se a necessidade de capacitação aos 
profissionais da educação e da saúde, no sentido de tornar o ensino em sexualidade efetivo. 
Medidas como essa podem sugerir uma mudança no comportamento com relação às IST’s e 
gravidez na adolescência, uma vez que a informação qualificada e proveniente da escola pode 
ser mais eficaz para conter esses casos (SFAIR, BITTAR, LOPES, 2015, p.627). Para além 
desse tema, cabe dizer que a educação em sexualidade tem papel fundamental no 
impedimento ao abuso sexual, a partir do conhecimento do próprio corpo.  

Também se faz necessário maior interdisciplinaridade entre a área da educação escolar com a 
rede de saúde e com as universidades que realizam extensões para educação em saúde, para 
uma abordagem da sexualidade de maneira mais ampla, inclusiva e adequada à realidade dos 
alunos nas escolas. Esse intercâmbio pode reduzir as barreiras de temas considerados 
complexos de lidar, afinal, as Universidades possuem jovens, o que pode facilitar a 
comunicação com os alunos do Ensino Fundamental e Médio (XU et al., 2020; p. 2). Ademais, 
a adequação desse ensino à educação emancipatória, com metodologias que fomentem a 
participação e inclusão dos jovens no processo ensino-aprendizado é fundamental, 
adequando-se o ensino à demanda desses. As atividades trabalhadas em grupo e a 
abordagem tangencial, para posterior aprofundamento, através das dinâmicas lúdicas, 
favorecem o interesse dos estudantes em participar do processo de aprendizado, junto com 
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seus colegas de classe. Concomitante a esse aprendizado, as atividades em grupo expõem as 
desigualdades de gênero e orientação sexual e os próprios alunos, no processo emancipatório, 
podem notar o preconceito, sobretudo com relação a gênero. Diante de diferentes graus de 
vulnerabilidade de jovens, tanto nas estatísticas apresentadas, quanto percebidas neste projeto 
de extensão, são imprescindíveis políticas públicas voltadas para prevenção de agravos e para 
capacitação de profissionais da educação e da saúde, e famílias para abordagem do tema. 
Ações como esses projetos têm pouco impacto quando comparadas a estruturas curriculares 
que podem ser propostas pelos órgãos responsáveis pela educação e necessitam ser 
amparadas com aparato estatal. 

Em suma, conclui-se que é fundamental garantir que os jovens tenham acesso a ensinamentos 
amplos sobre direitos sexuais no ambiente escolar. Faz-se necessário, também, que os 
serviços de educação, integrados, adequem-se às necessidades dos adolescentes, os 
reconheçam como sujeitos de direitos e capazes de autonomia, e fomentem a participação 
deles no processo saúde-doença. 

Conflitos de interesses 
Declaro que não há conflitos de interesses entre os autores do artigo intitulado: “Repensando a 
abordagem da sexualidade com adolescentes no ambiente escolar: a necessidade de uma 
visão mais ampla da educação em saúde sexual e reprodutiva”, submetido para apreciação na 
Revista TECER - do centro universitário Metodista Izabela Hendrix. 

 

Rethinking the sexuality approach with adolescents in the 
school environment: the need of a wider view of sexual and 

reproductive health education 

INTRODUCTION: The adolescence is marked by inherent peculiarities and has specific social 
determinants in health. OBJECTIVE: This article aims to expand knowledge on sexuality, 
promote disease prevention and self-care for young people. METHODOLOGY: Students from 
Universidade Federal de Ouro Preto have developed a research and extension project in health 
education with students from 9 to 13 years old at one municipal school located in Minas Gerais. 
RESULT: During the activities in the school, interventionists have had specific difficulties, for 
example, the methodological choice based on the biomedical paradigm of addressing sexuality, 
besides to other important demands of the teenagers. CONCLUSION: Considering the above, 
this article aims to report the intervention experience, identifying and showing the main 
obstacles found in the course of the project. Then, along with bibliographic analysis of the 
theme and other health education proposals, support strategies that address a plural approach 
to sexuality and health for adolescents. 

Key words: Adolescent; social vulnerability; sexuality; health education; community-institutional 
relations.  

Repensando el abordaje de la sexualidad con adolescentes en 
el ambiente escolar: la necesidad de una visión más amplia de 

la educación en salud sexual y reproductiva 

INTRODUCCIÓN: La adolescencia está marcada por peculiaridades inherentes y tiene 
determinantes sociales específicos en salud. OBJETIVO: Ampliar el conocimiento sobre 
sexualidad, promover la prevención de enfermedades y promover el autocuidado entre 
adolescentes. METODOLOGÍA: Estudiantes de Medicina de la Universidad Federal de Ouro 
Preto (UFOP) desarrollaron un proyecto de investigación y extensión en educación en salud, 
para jóvenes de 9 a 13 años de la Escuela Municipal Izaura Mendes. RESULTADOS: Durante 
las actividades de campo, los intervencionistas encontraron dificultades específicas, como la 
elección metodológica, basada en el paradigma biomédico de abordar la sexualidad, además 
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de la existencia de otras demandas importantes por parte de los jóvenes.  CONCLUSIÓN: En 
este sentido, este artículo tiene como objetivo relatar la experiencia de intervención, 
identificando y mostrando los principales obstáculos encontrados en el desarrollo de la 
investigación. Por lo tanto, junto a un análisis bibliográfico del tema y otras propuestas de 
educación en salud, apoyan estrategias que apuntan a un abordaje plural de la sexualidad y 
salud a los adolescentes. 

Palabras-clave: Adolescente; vulnerabilidad social; sexualidad; educación en salud; relaciones 
comunidad-institución. 
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