
 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

AÇÃO EDUCATIVA COMO FERRAMENTA PARA ABORDAR A VIOLÊNCIA 

FÍSICA, SEXUAL E PSICOLÓGICA COM ADOLESCENTES EM UMA ESCOLA 

PÚBLICA DE BELÉM: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Ingrid Cristina Siraides dos Anjos
1
; Tamilis de Azevedo Neves

2
; Luanny Brandão de 

Medeiros
3
; Carina Costa Cardoso

4
; Fernando Augusto Miranda da Costa

5
 

1Enfermeiro, Graduando, Universidade Federal do Pará (UFPA); 
2,3,4Médico, Graduando, UFPA; 

5Outro, Doutorado, UFPA 

ingridsiraides@hotmail.com 

 

Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica a violência como sendo o 

uso de poder, força real ou ameaça contra uma pessoa, resultando em danos físicos e 

psicológicos 1. Esse é um fenômeno social visto em diversas populações independente da 

classe social, idade, religião ou etnia, e pode ser expresso como violência física, psicológica 

e/ou sexual 1,2 . Apesar da violência física está presente sem distinção de sexo, há 

prevalência contra mulheres, especialmente na vida adulta e no ambiente doméstico, por conta 

das relações de gêneros 3 . A violência sexual por sua vez, também pode vitimar qualquer 

gênero e faixa etária, entretanto, mulheres, crianças e adolescentes ainda são as principais 

vítimas de tal ato, principalmente em função da sua fragilidade física 4 . Por conta de sua 

constância, magnitude e impacto social, a violência é reconhecida como uma questão de saúde 

pública que precisa ser combatida 1. Objetivos: Promover a reflexão dos alunos do 9º ano do 

ensino fundamental, acerca da violência física, psicológica e verbal e suas consequências, 

contribuindo para a conscientização, possíveis denúncias e amenização de estigmas 

perpetuados de forma errônea no âmbito social. Descrição da Experiência: Trata-se de um 

estudo descritivo do tipo relato de experiência, vivenciado por acadêmicos de biomedicina, 

enfermagem, medicina e pedagogia, componentes do projeto de extensão saúde na 

comunidade: estratégias multidisciplinares de educação em saúde com ênfase em saúde sexual 

e reprodutiva para adolescentes e jovens adultos da Universidade Federal do Pará (UFPA). 

Realizamos uma atividade contando com a presença dos alunos do nono ano de uma escola 

pública localizada no bairro da cremação, abordando como temática Violência física, sexual e 

psicológica. A atividade contou com três momentos. No primeiro momento os graduandos 

explicaram do que se trataria a ação educativa e que cada um ficaria responsável por uma 

equipe. No primeiro momento: os alunos realizaram uma oficina com a construção de 

cartazes, utilizando como recursos metodológicos: revistas, jornais, pinceis, colas e tesouras. 

Os alunos foram divididos em 5 grupos, cada grupo ficou com um tema a ser sorteado 

(violência física, verbal e Psicológica) e com um acadêmico para auxiliá-los na construção do 

cartaz. No segundo momento, após a confecção dos cartazes, cada grupo apresentou o seu 

tema de acordo com o seu entendimento e explicou as imagens e palavras contidas no cartaz, 

explanando de qual tema tratava sua explicação. No segundo momento, os acadêmicos 

fizeram a explanação da violência explicada pelo grupo o qual ficou responsável, com o 

objetivo de complementar a explicação realizada pelo grupo e reformular ideias errôneas 

transmitidas cotidianamente, enfatizando a qual profissional procurar caso ocorra as 

violências citadas e como pode denunciá-las. Resultados: Os acadêmicos, observaram que o 

alunado interessou-se pela temática e pela dinâmica na ação educativa. Pois, desde o início da 

atividade a turma toda mostrou-se participativa na construção dos cartazes, e questionando o 

acadêmico responsável pelo grupo, a respeito de suas dúvidas sobre o tema o qual ficou 

responsável. Além disso, no momento da apresentação todos discutiram sobre o assunto, 

inclusive ressaltando experiências que eles já haviam presenciado, com colegas , vizinhos e 
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parentes , acerca dos múltiplos tipos de violência abordados na ação educativa, elencando 

como exemplo um episódio de violência que ocorreu em escala nacional, em um reality show 

brasileiro, o qual a vítima do sexo feminino havia sido empurrada por um dos integrantes, 

puxada pelo braço e agredida verbalmente , assim como ressaltaram a importância da 

denúncia para os números disque 100 e 180 para solucionar a problemática. Assim, ao fim da 

atividade, percebemos que eles haviam dito muito a respeito do assunto e as dúvidas que 

estavam presentes no inicio da atividade já estavam amenizadas, principalmente, pelo 

compartilhamento da explicação que cada grupo realizou,complementando as informações, 

assim apenas foi elencada algumas violências pelos acadêmicos as quais não haviam sido 

ditas, como a violência sexual em casa e o bullying na escola, ressaltamos que ambas devem 

ser denunciadas, e que essas violências prejudicam o rendimento escolar e posteriormente a 

vida de quem sofre tais agressões. Conclusão: Considerando que o ambiente escolar é aberto 

para formação de debates e cidadãos, cumprindo sua função social, entende-se a necessidade 

de que temas tão emblemáticos como a violência, nas suas diversas esferas, sejam trabalhados 

nas escolas. Faz-se necessário a formação de profissionais da educação, objetivando o debate 

a cerca dessa temática de forma mais ampla em salas de aulas, com o intuito de despertar nos 

jovens o lado crítico, reflexivo e desfazer os preceitos equivocados que muitas vezes 

adquirem nos lares e na mídia, perpetuados como tabus e assuntos que não devem ser 

abordados. Dessa forma, a perpetuação das atividades educativas com temáticas sociais em 

ambientes escolares, promovera o esclarecimento a acerca da amplitude que a violência pode 

ter, além disso o incentivo a esses tipos de temáticas poderá trazer mudanças significativas no 

comportamento ao longo da adolescência e posterior vida adulta do público em questão. Em 

suma, percebemos que as ações educativas em saúde colaboram como agente promotor da 

saúde e colaboram para promover temáticas de relevância social. 

 

Descritores: Violência sexual, Defesa da criança e adolescente, Educação em saúde. 
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