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Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima a ocorrência de mais de um 

milhão de casos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) por dia no planeta. Ao ano, 

estima-se aproximadamente 357 milhões de novas infecções, entre HPV, clamídia, gonorreia, 

sífilis e tricomoníase(1). Visto isso, está faltando uma boa assistência voltada às IST’s, no que 

tange informar a população sobre os riscos da relação sexual desprotegida. Visto isso, a escola 

possui papel fundamental na transmissão do conhecimento à sociedade. A educação deve ser 

baseada na experiência vivida, havendo um movimento dialético, onde o educador também 

aprende, através da interação entre ele e o educando, segundo as definições do educador Paulo 

Freire(2). Com isso, surgem metodologias ativas de ensino para melhor realizar o processo 

educacional, principalmente no mundo hodierno onde as tecnologias digitais têm um papel 

muito grande na vida das pessoas(3). Assim, medidas precisam ser estabelecidas para gerar 

interesse dos educandos em aprender, como a implementação do humor como ferramenta de 

ensino para adolescentes. Com isso, assuntos sérios podem ser ensinados com leveza para 

esse público alvo, a exemplo das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST´s), infecções 

causadas por microrganismos e transmitidas principalmente por meio do contato sexual com 

uma pessoa infectada, sem uso de camisinha feminina os masculina(4). Esse assunto tem 

extrema importância em ser abordado por adolescentes, visto que o início da vida sexual no 

Brasil ocorre entre a faixa etária de 13 a 17 anos, segundo dados da pesquisa Mosaico 2.0, 

coordenada por Carmita Abdo(5). Dessa forma cabe a Escola e aos profissionais de saúde 

informar sobre as IST´s, destacando a forma de prevení-las. Objetivos: O objetivo deste 

relato é expor a eficácia da utilização de metodologias diversificadas – mais especificamente 

no âmbito humorístico – para  abordagem do tema: métodos contraceptivos na prevenção de 

IST’s, tendo adolescentes como público-alvo. Descrição da Experiência: A experiência 

derivou de um trabalho da disciplina de Obstetrícia, onde foi proposto falar sobre 

planejamento familiar, especificamente sobre o uso dos métodos contraceptivos – a exemplo 

da camisinha, já que quando se fala em educação em saúde é normalmente a primeira a ser 

abordada – na prevenção de IST’s. Antes da implementação da ação em si, foi necessário 

pensar no público e na metodologia de apresentação. Posteriormente, foi escolhido um 

público de adolescentes de uma escola de Belém – devido a predominância do problema nessa 

parcela populacional e por estarem iniciando a vida sexual – e a metodologia escolhida foi 

uma encenação humorística. A encenação foi composta por 3 integrantes, dentre eles um 

narrador, um enfermeiro e uma adolescente (personagem principal). O narrador começou a 

encenação narrando a vida da adolescente, a qual é caracterizada pelo seu jeito engraçado ao 

mesmo tempo que é desinformada, posteriormente, o enfermeiro é chamado e começa uma 

série de perguntas à jovem sobre o uso de preservativos e sua importância, a mesma responde 

de forma engraçada e mostra seu total desconhecimento sobre o assunto abordado. O 

profissional da saúde então vai informando-a. Após a apresentação, o assunto principal foi 

reafirmado dando ênfase nos pontos cruciais, como o uso da camisinha, além disso, foram 
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ratificados pontos importantes de forma informativa e com seriedade. Posteriormente foi 

inserida na conversa uma pergunta: “Qual a importância do uso do preservativo?”. 

Concluindo a experiência, as dúvidas dos adolescentes foram sanadas, finalizando o momento 

aberto de roda de conversa. Para manutenção de preceitos éticos nessa pesquisa, contamos 

com a autorização do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto de Ciências da Saúde 

da Universidade Federal do Pará, sob o Parecer nº 195.868 Resultados: O uso dessa 

metodologia diversificada para transmissão do conhecimento visou incentivar o público para 

que aprendessem de forma participativa, a partir de problemas e situações reais. A 

metodologia utilizada difere da tradicional – onde o aluno é visto como alguém que recebe 

passivamente o conteúdo transmitido em sala de aula – por se basear na ideia de que, para 

aprender de fato, é necessário bem mais do que assistir às aulas expositivas. Nesse sentido, 

durante a experiência, o assunto abordado foi contextualizado, para que o aluno perceba o 

conteúdo teórico inserido na compreensão de um fenômeno real. Durante a experiência, mais 

precisamente após o questionamento proposto, foi observada a ativa participação dos alunos, 

tanto para responderem à pergunta, quanto para argumentar sua resposta com base no que lhe 

foi transmitido. Diante disso, foi observado que o objetivo da ação foi alcançado, por meio da 

interação dos adolescentes ao final da mesma, no momento da roda de conversa, onde 

demonstraram ter adquirido conhecimento sobre o uso dos preservativos na prevenção de 

IST´s. Além do mais, com a experiência desenvolvida, o aluno tornou-se capaz de 

compreender a teoria transmitida, bem como foi instigado a promover suas habilidades de 

reflexão e criticidade. Conclusão: As metodologias de ensino têm um papel fundamental no 

processo de incremento da autonomia do aluno na aprendizagem. Nesse âmbito, a 

incrementação de novas metodologias no processo de aprendizagem é extremamente 

importante para o desenvolvimento da intelectualidade da sociedade como um todo. Com base 

na experiência vivida, pode-se concluir que há a necessidade da implantação de metodologias 

diversificadas para a transmissão de um determinado conhecimento, levando em consideração 

o público alvo e o assunto abordado. Nesse contexto, é possível conseguir maior e melhor 

aceitação da abordagem, atingindo o objetivo da absorção do conteúdo de fato pelo público, 

além de promover a criticidade. 

 

Descritores: Enfermagem em saúde comunitária, Doenças sexualmente transmissíveis, 

Metodologia. 
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