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aRTIgO ORIgInaL    •    origiNal articlE

Contribuição do enfermeiro na promoção da saúde sexual 
do adolescente escolar

contribution of the nurse in promoting sexual health to teenager students

Cláudia de Souza1, Cássia Barbosa reis2, Érica Bento Bernardes3

RESUMO Projeto de extensão universitária, desenvolvido com um grupo de adolescentes. 
tendo em vista o papel do enfermeiro no processo de educação sexual dos adolescentes é 
que se realizou este trabalho, objetivando-se a formação de adolescentes multiplicadores 
de informações em saúde, principalmente voltadas à saúde sexual. Foram realizadas 
ações educativas e preventivas em saúde sexual, para que ampliem seus conhecimentos 
em relação à sexualidade e, assim, transmitam a outros adolescentes, tornando-os 
multiplicadores de uma nova concepção de saúde, pois é muito importante que tenham 
percepção dos riscos em relação ao exercício da sua sexualidade e que adotem as práticas 
seguras.  

PALAVRAS-CHAVE: adolescente; Promoção da Saúde; Sexualidade.

ABSTRACT this is an extension project, developed with a group of teenagers. this work 

was performed, given the nurse’s role in the process of sexuality education.  We aimed at the 

development of teenagers who are multipliers for health information, primarily focused on 

sexual health. Were carried out educational and preventative sexual health, to expand their 

knowledge regarding sexuality so they can transmit it to other teenagers, multiplying a new 

concept of health as it is very important to have risk perception in relation to the exercise of their 

sexuality and to adopt safe practices.

KEY-WORDS: adolescent; Health promotion; Sexuality.
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Introdução

A sexualidade é uma dimensão fundamental de todas as 
etapas da vida de homens e mulheres, envolvendo prá-
ticas e desejos relacionados à satisfação, à afetividade, 
ao prazer, aos sentimentos, ao exercício da liberdade e 
à saúde. 

A sexualidade humana é uma construção histórica, 
cultural e social, que se transforma conforme mudam as 
relações sociais. Todavia, nossa sociedade foi histórica 
e culturalmente cerceada em suas possibilidades de vi-
vência, em decorrência de tabus, mitos, preconceitos, 
interdições e relações de poder (BRASIL, 2006a). 

Para adolescentes e jovens, esta dimensão se tra-
duz em um campo de descobertas, experimentações 
e vivência da liberdade, como também de construção 
de capacidade para a tomada de decisões, de escolha, 
de responsabilidades e de afirmação de identidades 
pessoais.  

A sexualidade é um fenômeno da existência hu-
mana e, por isso, faz parte da vida dos adolescentes. 
Tem sido objeto de estudo e intervenção das políticas 
públicas, principalmente em função do aumento nos 
índices de gravidez e incidência de AIDS na população 
jovem (MAHEIRIE et al., 2005).

Durante muito tempo, a sexualidade e a sensu-
alidade foram alvos de feroz repressão, passando-se a 
imagem de que o corpo era a fonte do pecado.

No passado, esta repressão era eficiente para conter 
a expressão da sexualidade dos adolescentes, em especial 
no sexo feminino. Hoje, com o acesso às informações e 
com um novo contexto social, político e econômico, a 
adolescência passa a incorporar novas características, as 
quais contribuíram para a iniciação sexual precoce deste 
grupo (COSTA; PRADO, 2001). Os adolescentes ini-
ciam sua vida sexual cedo, muitas vezes por curiosidade, 
pressão do grupo, falta de coragem para dizer não, pai-
xão ou pelo uso de drogas e álcool.

O desenvolvimento sexual do adolescente sofre as 
influências dele próprio, da família, e de seus compa-
nheiros, sendo que a pressão do grupo é, talvez, o fator 
mais poderoso para determinar seu comportamento se-
xual (BRÊTAS; SILVA, 2005).

Para Costa e Prado (2001), estas mudanças, no 
que diz respeito a comportamento, trouxeram ao 

adolescente alguns aspectos positivos, tendo maior au-
tonomia e liberdade de expressão; mas trouxeram tam-
bém, aspectos negativos, que tem trazido prejuízos para 
os adolescentes e sociedade. O aumento da incidência 
de gravidez indesejada e do número de casos de doenças 
sexualmente transmissíveis (DSTs) e AIDS na adoles-
cência refletem diretamente os problemas acarretados 
por essa mudança comportamental.

A adolescência é uma fase evolutiva do ser huma-
no, deve ser considerada desde os vértices biológico, 
social e psicológico, aprofundando cada área para in-
tegrá-los na compreensão da personalidade adolescente 
de nossa época. Ou seja, tudo o que é fundamental de 
todo o desenvolvimento humano, os fatores sociopolí-
ticos e econômicos participam de forma intensa nesta 
transformação (COSTA; PRADO, 2001). 

Para Seixas (1999), o indivíduo nessa fase está 
construindo uma identidade própria; e nessa busca, é 
importante ressaltar que ele pode experimentar uma 
enorme multiplicidade de identificações, as quais po-
dem ser bastante contraditórias entre si. Essa instabi-
lidade é esperada e até mesmo desejada, porém cabe 
a seus pais, estabelecer limites e orientar esse proces-
so investigativo, para que ele seja feito com segurança, 
sem prejuízos permanentes para a sua saúde, como por 
exemplo, uma gravidez indesejada.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) cir-
cunscreve a adolescência à segunda década da vida (de 
10 a 19 anos) e considera que a juventude se estende 
dos 15 aos 24 anos (BRASIL, 2005). Esses conceitos 
comportam desdobramentos, identificando-se adoles-
centes jovens (de 15 a 19 anos) e adultos jovens (de 20 
a 24 anos). Porém, a lei brasileira considera adolescente 
a faixa etária de 12 a 19 anos.  

Há aqui um descompasso entre a fixação etária 
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e da 
OMS, também adotada pelo Ministério da Saúde.  

A adolescência é um período difícil, em que o in-
divíduo se prepara para o exercício de sua autonomia. 

Basta lembrar as muitas expectativas que são de-
positadas nessa etapa, como, corpo adulto, capacidade 
reprodutiva, identidade sexual, responsabilidade, inde-
pendência, maturidade emocional e escolha profissio-
nal, e fica fácil compreender porque a adolescência é 
uma fase de tantos conflitos (BRASIL, 2006b).
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Geralmente, é um período marcado por crises ca-
racterizadas por perdas e ganhos que vêm contribuir para 
o autoconhecimento e amadurecimento individual. 

Para Souza et al. (2004), a adolescência passou a 
ocupar, nas últimas décadas, o centro de interesse para 
investigação nas áreas das ciências humanas e biológi-
cas. É uma fase da vida com fenômenos dinâmicos na 
qual a capacidade reprodutiva e novas habilidades cog-
nitivas e sociais são adquiridas. 

Não pode ser considerada meramente uma etapa 
da transição entre a infância e a idade adulta, pois é 
nesta fase que culmina todo o processo da maturação 
biopsicossocial do indivíduo (BRASIL, 1993).

As modificações caracterizadas nesta fase afetam 
o processo natural de desenvolvimento e envolvem a 
necessidade de experimentar comportamentos que dei-
xam os adolescentes mais vulneráveis a riscos e danos a 
sua saúde, inclusive no aspecto da sexualidade. 

Nesse sentido, algumas características apresenta-
das pelos jovens no início da atividade sexual, hoje cada 
vez mais precoce como o desconhecimento da própria 
sexualidade, a curiosidade pelas drogas, a gravidez na 
adolescência e a não adesão aos métodos contracepti-
vos, os deixam susceptíveis aos riscos para as doenças de 
transmissão sexual (SOUZA et al., 2004).

As questões inerentes à fase da adolescência têm 
sido o foco de atenção de muitos profissionais, assim 
como também dos próprios pais. Atualmente, profes-
sores e profissionais da saúde, num esforço conjunto, 
desenvolvem projetos com a finalidade de proporcionar 
aos adolescentes, uma transição saudável da infância à 
idade adulta.

A partir de meados dos anos 1980, a demanda 
por trabalhos na área da sexualidade nas escolas au-
mentou em virtude da preocupação dos educadores 
com o grande crescimento da incidência de gravidez 
indesejada entre as adolescentes e com o risco da in-
fecção pelo HIV entre os jovens. Antes, acreditava-se 
que as famílias apresentavam resistência à abordagem 
dessas questões no âmbito escolar, mas atualmente 
sabe-se que os pais reivindicam a orientação sexual 
nas escolas, pois reconhecem não só a sua importân-
cia para crianças e jovens, como também a dificul-
dade de falar abertamente sobre o assunto em casa 
(BRASIL, 1998). 

Para Neves Filho (2004), o envolvimento dos 
jovens com as DSTs/AIDS, o aumento alarmante de 
gestações na adolescência e o uso de drogas vêm mobi-
lizando não só os serviços de saúde, mas todos os seg-
mentos da sociedade, inclusive as escolas.

Neste sentido, torna-se muito importante o de-
senvolvimento de práticas educativas em saúde com os 
adolescentes escolares, promovendo a orientação e a 
sensibilização quanto a assuntos relacionados à sexua-
lidade e ao autocuidado.   

Segundo Costa e Prado (2001), a sexualidade deve 
ser trabalhada de forma integral, identificando percep-
ções e sentimentos dos escolares, valorizando pensa-
mentos e opiniões e proporcionando reflexões para 
mudanças de comportamento que venham promover e 
prevenir a saúde. É no espaço escolar que cabe ao enfer-
meiro aproveitar a oportunidade e desenvolver seu pa-
pel, que tem uma importante contribuição na formação 
e orientação dos adolescentes, principalmente em nível 
de promoção à saúde.

A maioria dos adolescentes é pouco esclarecida a 
respeito da própria sexualidade e reprodução. Muitos 
não sabem dizer ‘não’ ao sexo indesejado ou negociar a 
prática do sexo seguro. Em consequência disso, a taxa 
de natalidade tem aumentado nessa faixa etária, e o co-
nhecimento sobre DSTs/ AIDS e sexo seguro é muito 
importante e necessário. 

É, portanto, evidente a necessidade de imple-
mentação e aprimoramento da educação sexual nas es-
colas face ao despreparo dos jovens para a vivência da 
sexualidade.

Tendo em vista o papel do enfermeiro neste 
processo de educação sexual é que se realizou este 
trabalho com os adolescentes, sendo que os objetivos 
do projeto foram formar adolescentes multiplicado-
res de informações em saúde, principalmente volta-
das à saúde sexual; desenvolver com os adolescentes 
ações educativas e preventivas em saúde sexual, para 
que ampliem seus conhecimentos em relação à sexu-
alidade e, assim, transmitam a outros adolescentes. 
É muito importante que esses adolescentes tenham 
percepção dos riscos e da própria vulnerabilidade em 
relação ao exercício da sua sexualidade e, dessa ma-
neira, formem opiniões críticas que os levem a adotar 
e a manter práticas seguras.  
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Metodologia 

As atividades de educação para a saúde foram realizadas 
com adolescentes e jovens de uma Escola Municipal de 
Dourados (MS).  Os encontros ocorreram no período 
de 2006 a 2008, nas dependências da mesma escola.

A proposta inicial do trabalho estabelecia que o 
projeto fosse desenvolvido na própria escola, com a par-
ticipação dos professores. 

Estabeleceu-se contato preliminar com a coorde-
nação da escola, a qual aprovou prontamente a nossa 
ideia, pois também avaliava que os adolescentes neces-
sitavam cuidar melhor da saúde deles.

Realizamos o convite aos adolescentes e jovens da 
escola, visitando as respectivas salas de aulas e expondo 
os objetivos do projeto e a forma de desenvolvimento 
das atividades previstas. Logo após, os alunos interessa-
dos se inscreveram para participação no projeto, preen-
chendo uma ficha de inscrição. 

O grupo foi composto por 30 adolescentes de am-
bos os sexos, com idades entre 12 e 19 anos, do ensino 
fundamental e ensino médio.

No primeiro encontro com os adolescentes e jo-
vens, foram apresentados novamente os objetivos do 
projeto. Foi-lhes oferecida à oportunidade para expor 
suas ideias quanto ao projeto e as dúvidas que eles ti-
nham em relação a algum aspecto da saúde.  

Os encontros foram realizados na tentativa de criar 
um ambiente de descontração e confiabilidade. Para 
isso, fez-se uso de dinâmicas de grupo e debates sobre 
os assuntos abordados, como: anatomia e fisiologia do 
corpo humano, órgãos genitais masculinos e femininos 
(internos e externos), ciclo menstrual, polução noturna, 
ovulação, fecundação; sexualidade, sexo e sexo seguro; 
gravidez (fases); aborto; métodos anticoncepcionais; 
DSTs (sífilis, gonorreia, cancro mole, condiloma acu-
minado, herpes genital, uretrites candidíase, etc.); HIV 
e AIDS: conceito, prevenção e controle, discriminação 
e solidariedade; drogas lícitas e ilícitas. 

Para abordar esses temas de maneira didática e efi-
caz, foram utilizados materiais ilustrativos tais como: 
placa imantada dos sistemas reprodutor masculino e 
feminino; pênis de borracha; modelo tridimensional 
de vagina; diversos exemplos de métodos anticon-
cepcionais (DIU, diafragma, pílula oral, espermicida, 

camisinhas masculina e feminina); cartazes informa-
tivos sobre DST/AIDS; folhetos de orientação sobre 
gravidez, planejamento familiar, primeira vez e DSTs; 
vídeos educativos e atividades extramuros, o que incen-
tivou ainda mais a participação dos adolescentes.

Resultados e discussões 

O início da adolescência está nitidamente marcado pela 
puberdade, conjunto de transformações ligadas à matu-
ração sexual, que traduzem a passagem progressiva da 
infância à adolescência (TIBA, 1986). 

Já o fim da adolescência não é tão nitidamente 
demarcado. O crescimento e o amadurecimento acon-
tecem mais rápido do que o psicológico e o intelectual. 
Sexualmente, o indivíduo atinge muito cedo a condi-
ção de adulto e adquire a capacidade de procriar, mas é 
psicologicamente imaturo para assumir tais mudanças, 
e é aí que as confusões se agravam, pois esta fase exige 
maior elaboração emocional dos acontecimentos bioló-
gicos (COSTA; PRADO, 2001).  

É nesta fase que ocorre a adaptação da sua imagem 
corporal, aparecimento de características sexuais, elabo-
ração de seus próprios valores e a identificação com seu 
próprio grupo.

Para Brasil (2001), a adolescência é um período da 
vida em que ocorrem rápidas mudanças físicas, cogni-
tivas e sociais, junto à maturação sexual e reprodutiva, 
fazendo parte desse processo a assunção de novos papéis 
no caminhar para a idade adulta, o qual requer novas 
experiências, conhecimentos e responsabilidades.

Esta fase não pode ser considerada de transição só 
para o adolescente, pois os pais também precisam habi-
tuar se com as mudanças, pois eles têm que entrar em 
contato com suas próprias dificuldades, para então, de-
baterem com seus filhos assuntos que por muitas vezes 
são embaraçosos, ou ainda nem resolvidos (COSTA; 
PRADO, 2001). 

A educação por parte dos pais, no âmbito da orien-
tação sexual, das DSTs e da gravidez precoce é muito 
prejudicada, pois estes foram educados num ambien-
te de repressão às suas manifestações sexuais, gerando 
conflitos neles próprios e no seu relacionamento com 
os filhos. Essa situação vem se modificando, algumas 
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famílias são abertas ao diálogo com os filhos sobre esse 
assunto, mas ainda existem muitas crenças e tabus a se-
rem rompidos (AMORIM et al., 2006). 

Da dificuldade em falar com os filhos em relação 
à sexualidade, percebe se cada vez mais a transferência 
desse papel à escola, pois é ali que ocorre a socialização 
comunitária destes adolescentes. É onde eles se sentem 
mais à vontade para trazer suas angústias. É um espaço 
social para onde o adolescente pode levar suas experi-
ências de vida, suas curiosidades, fantasias, dúvidas e 
inquietações sobre sexualidade (JESUS, 2000). 

Os adolescentes constituem importante con-
tingente da população brasileira, aproximadamente 
um quarto desta, cidadãos do futuro que necessitam 
de atenção especial em saúde preventiva (ALVES; 
MARTINIANO; GARCIA, 2007). 

Neste sentido, destaca se o papel do enfermeiro, já 
que este incorpora com propriedade as atribuições ine-
rentes a ele: cuidar, assistir, planejar, administrar, pre-
venir, educar e pesquisar, visando ao bem estar do ser 
humano quer individual ou coletivamente, buscando a 
integralidade da assistência, itens constantes na Lei do 
Exercício Profissional (lei 7.498, de 25/06/1986).

De acordo com Costa e Prado (2001), cabe ao en-
fermeiro participar da formação de uma equipe que atue 
neste campo, para lidar com a sexualidade de crianças e 
adolescentes deforma sadia, fazendo com que ela possa 
ser desfrutada e vivida com responsabilidade.

É fundamental a participação dos enfermeiros no 
processo de educação em saúde sexual ao adolescen-
te, tendo em vista a grande importância do campo no 
momento atual, consideradas às necessidades de saúde 
emergentes dessa população, evidenciadas com o au-
mento no número de casos das doenças sexualmente 
transmissíveis e AIDS, de gravidezes indesejadas, assim 
como com a manifestação de dificuldades característi-
cas no lidar com a própria sexualidade.

Educação sexual é oferecer condições para que 
um ser assuma seu corpo e sua sexualidade com ati-
tudes positivas, livre de medo e culpa, preconceito, 
vergonha, bloqueios ou tabus. É um crescimento ex-
terior e interior, em que há respeito pela sexualidade 
do outro, responsabilidade pelos seus atos, direito de 
sentir prazer, se emocionar, chorar e curtir sadiamente 
a vida (SOUZA, 1991). 

A educação sexual é um meio para que a sexuali-
dade seja trabalhada. Por meio dela, a criança e o ado-
lescente receberá instruções sobre anatomia da reprodu-
ção humana e demais aspectos do comportamento que 
se relacionam ao sexo.

Durante todo o desenvolvimento do projeto, a 
sexualidade foi trabalhada por meio de sessões de ‘tira-
dúvidas’ e debate sobre a temática com o uso de mate-
riais ilustrativos, reflexões acerca de questões de gênero 
e comportamentos masculinos e femininos, como tam-
bém mudanças corporais e psicológicas na adolescência 
focalizando a esfera afetiva relacionada ao namoro ou o 
‘ficar’, além da questão da homossexualidade com suas 
peculiaridades e preconceitos. 

Temas como homossexualidade e iniciação sexu-
al foram abordados com naturalidade pelo grupo, com 
evidente redução dos tabus e preconceitos. Foi também 
possível e importante derrubar mitos e noções errôneas, 
tais como a primeira vez não engravida, entre outros.

De acordo com Oliveira, Carvalho e Silva (2008), 
a adolescência é marcada por alguns comportamentos 
sexuais, como o ‘ficar’, que é tido como treinamento do 
papel erótico e como parte de uma fase exploratória e 
a masturbação, sendo definida como uma procura so-
litária do prazer sexual, por meio da autoestimulação. 
A homossexualidade na adolescência ainda é um dos 
tabus da sociedade contemporânea, uma vez que as pes-
soas acham que é um desvio ou doença a ser tratada.

Assim, a educação sexual deve começar o mais 
cedo possível, deve ocorrer de maneira contínua e estar 
vinculada à formação de todas as crianças e adolescen-
tes, sendo iniciada e assumida pelos pais, complemen-
tada pela escola e profissionais de saúde. 

De acordo com Pereira et al. (2007), o exercício 
da sexualidade é um direito de todos. O que cabe aos 
adultos que lidam com esses adolescentes, sejam pais ou 
professores ou profissionais de saúde, é discutir as con-
dições deste exercício. É sempre necessário lembrar que 
direitos vêm acompanhados de obrigações. Por isto, há 
obrigações a serem observadas como a prevenção das 
DSTs e as gestações inoportunas. Contudo, o mais im-
portante é a discussão sobre as motivações, os temores, 
as fantasias destes adolescentes, para que tenham uma 
visão o mais ampla possível de suas opções, auxiliando 
em uma tomada consciente de decisão.
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A precocidade da menarca reflete o ritmo au-
mentado de desenvolvimento da sexualidade prema-
tura, expondo o adolescente a uma maior suscetibi-
lidade a problemas na puberdade. Dentre os motivos 
apontados para essa precocidade podemos considerar 
a mídia como uma fonte de excesso de estímulos se-
xuais, o que pode se caracterizar como um sério pro-
blema para uma pessoa em transformação (FRANÇA; 
BAPTISTA, 2007).

Pesquisas nacionais nos dão conta de que estatis-
ticamente os meninos iniciam a vida sexual mais pre-
cocemente do que as meninas. A média de idade das 
meninas é aos 15 anos e a dos meninos aos 14 anos 
(PEREIRA et al., 2007).

Apesar da grande possibilidade de informação do 
mundo de hoje, por meio da mídia em geral, da te-
levisão, internet, escola e família, percebemos os ado-
lescentes em geral têm pouca informação, que algumas 
vezes é absorvida ou repassada com alguns mitos, como 
por exemplo, a pílula anticoncepcional evita a AIDS; 
transar pela primeira vez não engravida; o homem tem 
mais desejo sexual que a mulher, entre outros relatos 
apresentados pelos alunos durante o projeto. 

A sexualidade nunca foi vivenciada de forma tão 
livre como atualmente. Entretanto, apesar da maior li-
berdade sexual e do estímulo à atividade sexual, há di-
versidade de experiências entre os jovens. Nesse contex-
to, muitas vezes se iniciam os comportamentos sexuais 
de risco, como a negligência à prevenção contra doenças 
sexualmente transmissíveis (SANTOS; RODRIGUES; 
ALMEIDA, 2010).

Estudos mostram que o desconhecimento do 
modo de contágio das DSTs/AIDS e a não importância 
dos métodos preventivos podem levar prejuízo a saúde 
sexual e reprodutiva dos adolescentes como a infertili-
dade, gravidez ectópica e câncer uterino, além de serem 
o principal fator facilitador da transmissão pela via se-
xual (SOUZA et al., 2004). 

Em relação às DSTs/AIDS, foi abordado no pro-
jeto o conceito destas doenças, modo de transmissão e 
prevenção o cuidado de si e do outro, além da exposição 
dos tipos das DSTs, como o cancro mole, condiloma 
acuminado, sífilis e outras.

Com os vídeos educativos e as dinâmicas de grupo 
realizadas durante o trabalho, os adolescentes observaram 

a facilidade de adquirir as DSTs/AIDS quando ocorre 
a troca frequente de parceiros sem uso de preservativo. 
Pensando nisto, foi realizada a simulação do uso correto 
da camisinha masculina e feminina, esclarecendo mui-
tas dúvidas que os adolescentes tiveram.

Segundo Santos, Rodrigues e Almeida (2010), 
mais da metade das novas infecções pelo vírus do HIV 
que ocorrem na atualidade afeta jovens de 15 a 24 anos 
de idade. Estima-se que 11,8 milhões desses jovens vi-
vam com HIV/AIDS em todo mundo. A cada dia, cer-
ca de 6 mil jovens dessa faixa etária se infectam com o 
HIV. No entanto, somente uma parte deles sabe que 
está infectada. Vale lembrar que mais de 20% da popu-
lação brasileira é constituída por crianças e adolescentes 
entre 10 e 19 anos de idade. Dados do Ministério da 
Saúde (MS) comprovam que mais de 70% dos casos de 
AIDS correspondem a indivíduos entre 20 e 39 anos, 
sendo que uma parcela considerável contraiu o vírus na 
adolescência.

As adolescentes participantes do projeto realiza-
ram muitos questionamentos quanto ao uso do preser-
vativo na primeira relação sexual. Para algumas, a pri-
meira relação sexual não oferecia risco de gravidez. 

Para Taquette (1997), a adolescente que engravida 
desvia seu processo de crescimento e amadurecimento 
social. Geralmente interrompe estudo e trabalho, dei-
xando de conviver e de crescer com seu grupo de iguais 
e perde assim um elemento de apoio afetivo muito im-
portante em sua vida. Perde a autonomia, o que obriga 
a jovem a pedir ajuda aos pais, quando acreditava que 
estava a caminho de sua independência. Ter atividade 
sexual, engravidar, apesar de serem prerrogativas adul-
tas, conduzem a adolescente a uma condição de criança, 
devido a sua quase total dependência da família.

Em relação à constante exposição dos adolescen-
tes a mensagens explícitas ou não, alusivas ao sexo e à 
sexualidade, por si só ela não faz a sua educação sexual. 
Os adolescentes necessitam de ajuda para aprenderem a 
processar estas mensagens de diferentes fontes de infor-
mação que lhes são transmitidas diariamente. 

Diante deste panorama torna-se clara a neces-
sidade da intervenção da escola ao nível da educação 
sexual.

Torna-se também necessária a capacitação dos 
educadores, a criação de grupos de interesse nas escolas, 
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o fornecimento de material educativo, a adoção de no-
vos recursos tecnológicos e o trabalho integrado com 
a equipe de saúde em subsidiar tecnicamente com co-
nhecimentos os trabalhos de educação em saúde sexual 
na escola sem prejuízo da grade curricular (MINAS 
GERAIS, 2006).

A saúde sexual e a saúde reprodutiva ocupam um 
lugar importante na construção da autonomia de ado-
lescentes e jovens, princípio fundamental na formação 
de pessoas saudáveis e responsáveis. 

A sexualidade, no universo escolar, é tópico polê-
mico, considerando a multiplicidade de visões, crenças 
e valores dos diversos atores, como os alunos, pais, pro-
fessores e diretores, entre outros; assim como os tabus 
e interditos que social e historicamente cercam temas 
que lhe são relacionados (CASTRO; ABRAMOVAY; 
SILVA, 2004). 

Os sistemas de ensino educacional do país abri-
gam aproximadamente 62% de adolescentes e jovens 
entre 10 e 24 anos de idade (BRASIL, 2006b). Trata-se 
de um espaço institucional privilegiado para a convi-
vência social e o estabelecimento de relações favoráveis 
à promoção da saúde e à construção de resposta social 
aos desafios colocados para a sociedade.

O adolescente em geral gosta da escola, princi-
palmente porque é nesse contexto que ele encontra os 
amigos e as paqueras. 

Assim, construir espaços de diálogo entre estes ado-
lescentes e jovens, professores, profissionais de saúde e 
comunidade é um importante dispositivo para construir 
resposta social com vistas à superação das relações de vul-
nerabilidade às DST, à infecção pelo HIV e à AIDS, as-
sim como à gravidez não planejada (BRASIL, 2006c). 

As atividades educativas em grupo realizadas no 
projeto foram muito importantes, pois uma das caracte-
rísticas dos adolescentes e jovens é de procurar no grupo 
de companheiros a sua identidade e respostas para as 
suas ansiedades, facilitando a expressão de sentimentos, 
a troca de informações e experiências.

O grupo, para o adolescente, oferece certa segu-
rança por estar menos exposto às críticas diretas, pois 
ele confia nos valores delimitados por seus pares, di-
luem sentimentos de culpa, vergonha, medo e inferio-
ridade. A autoestima é mantida pela imagem positiva 
que os outros lhe concedem, dando a ideia de que a 

união faz a força (SOUZA et al., 2004). Para o adoles-
cente, constitui-se em um espaço para a formação de 
uma nova identidade, em que ele pode experimentar e 
exercer novos papéis. 

A formação de adolescentes multiplicadores foi 
um dos pontos chave do nosso projeto. Estes se com-
prometeram a atuar na multiplicação de informações 
entre seus/as colegas e na comunidade, desempenhando 
um papel ativo nas atividades educativas em saúde.

É preciso que a escola ajude os adolescentes e 
jovens a repensar suas relações, fazendo escolhas mais 
conscientes, mostrando aos adolescentes os riscos que 
correm caso não tenham responsabilidade sobre seus 
atos. É necessário que os adolescentes tenham atitu-
des de liberdade com responsabilidade e sabendo das 
consequências, pela falta de cuidado e pela falta de 
amor próprio.

Conclusões 

A escola é um local que ocorrem grandes descobertas 
e se processa a disseminação de informações por parte 
dos adolescentes e jovens. Mas quando essas informa-
ções não procedem de fontes confiáveis, elas podem in-
terferir no processo educativo, trazendo sérios prejuízos 
à saúde e à personalidade do adolescente.

Essas considerações são suficientes para compre-
ender-se que práticas educativas em saúde, desenvolvi-
das para os adolescentes nas escolas, são de importância 
fundamental no processo do adolescer.

O trabalho mostrou que os adolescentes possuem 
pouca ou quase nenhuma experiência quanto ao iní-
cio da atividade sexual, e também não estão preparados 
para encarar uma sexualidade com segurança pessoal, 
tendo conhecimentos próprios para sua proteção indi-
vidual. Isso diz respeito a ensinamentos sobre métodos 
contraceptivos e sobre as DSTs e AIDS, que represen-
tam atualmente uma grande preocupação mundial, de-
vido aos índices de crescimento dessas doenças.

Todo o trabalho foi realizado de forma dinâmi-
ca com interação junto aos alunos, utilizando-se uma 
abordagem simples, que permitia o diálogo e o enten-
dimento da realidade vivenciada pelos adolescentes e 
jovens.
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Observa-se que o processo de educação em saúde 
exige um trabalho permanente envolvendo escola, fa-
mília e serviços de saúde, para que os sujeitos que dele 
participam possam ter a oportunidade de autorreflexão, 
obtendo, assim, uma visão mais crítica e uma prática 
transformadora sobre sua sexualidade.

A participação do educador e da família na pro-
moção do desenvolvimento pessoal do adolescente pas-
sa a ser visto como fundamental para a formação de 

indivíduos mais responsáveis, capazes de transformar 
sua vida pessoal, atuando como agentes de mudanças e 
vivenciando sua sexualidade de forma saudável.

É importante ressaltar que o simples conhecimen-
to sobre temas voltados à sexualidade não garante um 
comportamento adequado dos adolescentes, mas a infor-
mação recebida corretamente é a primeira condição para 
que atitudes preventivas sejam adotadas, possibilitando, 
assim, a escolha consciente de seus próprios atos. 
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