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Introdução: Educação sexual é um tema transversal, inserido nos currículos escolares através 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s, que tem o intuito de orientar os jovens 

acerca da sexualidade humana nas suas concepções biológica, cultural e psicológica, trazendo 

conhecimentos para os alunos sobre assuntos como gênero, métodos contraceptivos, 

reprodução, DST’s, etc [1]. A escola é um lugar que propicia um ambiente em que os alunos 

possam se desenvolver como pessoas capazes de desfrutar sua sexualidade com 

responsabilidade, graças ao acompanhamento que é prestado aos mesmos durante seu 

desenvolvimento, incentivando promoção de saúde e prevenção [2]. Sendo assim, educar 

sexualmente deve fazer com que o aluno possa expressar suas dúvidas e sentimentos ao 

mesmo tempo em que reflete sobre suas formas de agir e rever seus tabus e preconceitos, 

considerando primordial o espaço para o aluno falar e também para ouvir seus colegas [3]. É 

de suma importância de os educadores possuírem fundamentos científicos para se livrarem 

dos ideais tradicionalistas e conservadores [4]. Dessa forma as aulas devem ser expositivo-

dialogadas, pois os alunos devem participar de forma ativa, seja perguntando, contando 

experiências próprias ou expondo suas opiniões, ou seja, promovem um trabalho espontâneo e 

descontraído ao mesmo tempo em que se mostra sério e comprometido [3]. Objetivos: 

Apresentar o projeto de extensão e utilizar de dinâmicas como forma de acolhimento para o 

primeiro momento, com compartilhamento de conhecimentos entre discentes e alunos da 

oitava série e, por meio da ação educativa, tornar acessível a resolução de dúvidas sobre a 

adolescência e a sexualidade. Descrição da Experiência: A ação foi planejada para ocorrer 

no período da tarde, com inicio às 13:30 e com término às 15:00 horas. Ao iniciar a ação, os 

graduandos se apresentaram aos alunos presentes na ação, relatando quais os cursos faziam e 

abordando brevemente a temática que será abordada pelo projeto. Em seguida os alunos se 

apresentaram dizendo seus nomes e idades, após isso um membro do projeto realizou a 

explanação da “dinâmica da caixa”. Esta se baseava na utilização de uma caixa confeccionada 

pelos graduandos, onde em seu interior continha um espelho; os alunos presentes teriam que 

olhar para dentro da mesma, visualizar a imagem de uma pessoa (que no caso seria eles 

mesmos) para em seguida responder a três perguntas, que estavam anexadas à caixa: “Uma 

qualidade da pessoa que visualizam?”, “Uma coisa que deixa essa pessoa feliz” e “Um 

problema que essa pessoa esteja enfrentando”. Dessa forma, foi formado um circulo pelos 

alunos e a caixa foi passada de mão em mão com a participação dos graduandos; as respostas 

foram bastante variáveis em alguns aspectos, mas também havia respostas em comum dentro 

da classe. Alguns deles participaram ativamente, outros ficaram mais inibidos, porém ao final, 

a dinâmica cumpriu seu proposito principal que é conhecer um pouco do ritmo da turma, dos 

alunos presentes e criar vínculo de confiança entre ambas às partes. Ao térmico da dinâmica 

outro acadêmico explicou a diversidade de personalidades, já que foi possível observar 

diferentes respostas e, a partir dessa dinâmica, foi possível notar que não somos iguais aos 
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outros e por isso devemos respeitar o espaço de cada um não só o ambiente escolar. O último 

momento foi quando se abordou acerca do projeto e foram entregues papeis para os alunos, 

com a seguinte frase: “O que eu sempre quis saber sobre adolescência e sexualidade, mas 

nunca tive coragem de perguntar?”; os alunos foram instruídos a manter o anonimato e foram 

informados que essas dúvidas iriam ser respondidas gradualmente nos próximos encontros. 

Por fim, a professora da turma relatou a importância do projeto, o contentamento por parte 

dela e da direção escolar por estarem tratando essa temática com os alunos e o respeito 

reciproco que deverá ser mantido nos encontros. Ao termino da fala dela, os graduandos se 

despediram e foi encerrada a atividade. Cabe ressaltar, que após o encerramento, dois alunos 

procuraram membros da equipe para tratar de dúvidas sobre a adolescência e sexualidade de 

forma individual. Resultados: No decorrer da dinâmica foi possível perceber que se trata de 

turma participativa e comunicativa, porém quando abordada a temática adolescência e 

sexualidade o assunto ainda gera desconforto para uns, mas outros se sentem confortáveis 

para questionamentos. A atenção da maioria da turma ao que estava sendo abordado, além da 

curiosidade e interesse de sanar muitas dúvidas a respeito do tema também foi percebida pela 

equipe. Apesar de se abordar um tema que ainda é considerado um tabu em muitos aspectos, 

foi possível verificar através do contato com os alunos e das perguntas recebidas 

anonimamente que dúvidas de diversos tipos estão presentes entre esses, se tendo a 

necessidade de sanar as mesmas entre esses adolescentes. O fato de que ao final da ação, 

alunos por livre vontade contataram a equipe presente reafirma a necessidade de ações 

voltadas para essa temática. Conclusão: A realização deste trabalho possibilitou analisar as 

dificuldades enfrentadas por adolescentes ao serem abordados assuntos referentes à 

sexualidade, visto que, muitos se encontraram desconfortáveis para discutir tal assunto. 

Contudo, acredita-se que as atividades realizadas no ambiente escolar podem proporcionar 

aos estudantes pensamentos novos acerca do referido assunto e favorecer trocas de 

experiências entre os adolescentes e os discentes extensionistas e, dessa forma, moldando 

adolescentes para que cheguem à vida adulta possuindo um pensamento crítico e maior 

responsabilidade por suas ações. 
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