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Introdução: A Educação Sexual é imprescindível no processo de formação dos alunos. 

Porém, muitos professores estão preocupados, inseguros e até temerosos diante desta tarefa. 

Pois, sabe-se que na formação dos professores, tanto no magistério quanto nas licenciaturas, 

não há preparação adequada para abordar a questão da sexualidade na escola. Portanto, é 

compreensível o sentimento de insegurança e a preocupação [1]. O aluno ao chegar na escola 

traz consigo os valores sexuais que são transmitidos pela cultura, família e pelo grupo social 

que está inserido. Assim, a educação sexual escolar precisa não apenas orientar, ensinar, 

informar, mas também discutir, refletir e questionar a cerca desses valores e concepções, a fim 

de possibilitar a compreensão dos referenciais culturais, históricos e éticos que fundamentam 

a visão de sexualidade e prática sexual [2]. No mundo, a prevalência das infecções 

sexualmente transmissíveis (IST’s) é alta, segundo os dados da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) no Brasil há cerca de 10 a 12 milhões de novos casos de IST’s por ano, e como 

consequência ocorrem complicações graves, por exemplo infertilidade, abortamento, 

infecções congênitas [3]. Dessa maneira, representam um grave problema de saúde pública 

devido a suas repercussões médicas, sociais e econômicas além disso, há também maior 

predisposição à infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). No Brasil, foram 

registrados 362.364 casos de AIDS, 4.331 (1,2%) entre adolescentes na faixa etária de 13 aos 

19 anos, este número está em ascenção segundo dados ministeriais, uma vez que as relações 

sexuais se têm iniciado cada vez mais cedo e com um número maior de parceiros [4]. 

Objetivos: Diante disso, este projeto de extensão possui como objetivo principal 

conscientizar a população de 2 escolas do ensino médio do município de Marabá, em relação 

à prevenção e diagnóstico precoce das IST’s. Assim como realizar uma investigação 

exploratória no sentido de identificar os questionamentos dos adolescentes relacionados à 

IST, além de abordar o diagnóstico precoce e prevenção dessas infecções. E, por fim, 

constatar se houve absorção de conhecimento por parte dos alunos participantes deste projeto. 

Descrição da Experiência: O Projeto de Extensão “Educação Sexual na Adolescência: Uma 

Abordagem Dentro do Âmbito Escolar, Infecções Sexualmente Transmissíveis em Questão” 

foi aprovado pelo Programa de Extensão Campus Avançado, pela Pró-Reitoria de Extensão da 

Universidade do Estado do Pará, no edital de n.º 036/ 2018, foi desenvolvido no período de 

setembro a outubro de 2018, em 2 escolas de ensino médio do município de Marabá. Foi 

escolhida 1 escola de ensino médio de zona urbana para a realização da ação, assim como 1 

escola da zona rural. Foi realizado um sorteio para a escolha das escolas a partir do aplicativo 

“sorteio de nomes”, versão 1.5. Após isto, as escolas foram avisadas com um mês de 

antecedência do intuito da realização do projeto. O público alvo foram alunos devidamente 

matriculados, entre as séries do 1º ao 3º ano do ensino médio. Primeiramente, foram 

realizadas rodas de conversas em sala de aula, de aproximadamente 30 minutos, formando 

grupos de alunos do 1º, 2º e 3º ano e os sintomas específicos das IST’s foram apresentados. A 

fim de realizar uma investigação exploratória no sentido de identificar os questionamentos 

dos adolescentes relacionados à IST, ao mesmo tempo que se abordava o diagnóstico precoce 
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e prevenção dessas infecções. Após a roda de conversa, foram divididos em dois grupos para 

a realização de duas dinâmicas. Dinâmica 1 “mito ou verdade”, a brincadeira teve um total de 

7 mitos e 6 verdades sobre prevenção das IST’s, modo de transmissão e a sintomatologia. 

Dinâmica 2”jogo das 3 pistas”, exposição de 3 dicas para cada grupo, cada dica possuía um 

valor determinado: primeira dica 10 pontos, segunda dica 9 pontos e terceira dica 8 pontos. A 

pontuação era atribuída ao grupo de acordo com qual dica houvesse a identificação da IST. O 

intuito dessas atividades foi constatar se houve absorção de conhecimento por parte dos 

alunos participantes deste projeto. No momento da intervenção, os alunos das duas escolas se 

mostraram, no geral, bastante interessados pelo assunto, a maior parte interagiu e fez 

questionamentos. Durante as apresentações observou-se que as imagens traziam mais impacto 

para os alunos: quando apareciam algumas fotografias, os adolescentes ficavam bem agitados 

e surpresos e começavam a fazer comentários uns com os outros, causando um pouco de 

desordem, o que é normal nesta fase. Além disso, a interação faz parte da aprendizagem. 

Ficou demonstrado que ela atuou positivamente para a aquisição do conhecimento dos alunos, 

ampliando-se, trazendo mais contribuição para a escola pública. Resultados: Houve a 

participação dos alunos das 2 instituições (aproximadamente 400 alunos) durante as rodas de 

conversa e as dinâmicas. O projeto foi realizado na Escola Estadual de Ensino Médio 

Liberdade, localizada na zona urbana e também na Escola Estadual de Ensino Médio Walkise 

Viana da Silveira. Com a participação de todas as séries do 1º ao 3º ano, na qual cada escola 

encontrava-se com uma média de aproximadamente 8 turmas, foi obtido um público alvo de 

372 alunos no total. Foram realizadas um total de 8 rodas de conversas. Os autores 

demonstraram um total de 4 doenças escolhidas pelos autores do projeto: sífilis, HIV/AIDS, 

gonorreia e candidíase. Ao longo da apresentação foi mostrado o tratamento disponibilizado 

pela rede pública de saúde para cada doença. Realização de 2 dinâmicas. Conclusão: Houve 

perceptível colaboração e participação dos alunos, por meio de questionamentos durante as 

rodas de conversas, assim como esclarecimento de dúvidas e desconstrução de mitos. As 

rodas de conversa, segundo Sampaio e colaboradores (2014), possuem como objetivo engajar 

o indivíduo participante a contextualizar e transformar sua realidade, além de interligar 

questões que aparentemente estão separadas [1]. É notório também que a propagação do 

conhecimento não necessita de métodos sofisticados e complexos, mas sim da capacidade de 

contextualização. No que tange às dinâmicas, buscou-se enfatizar a melhoria do processo de 

ensino-aprendizagem, junto a isso, estimulou-se o trabalho em grupo dos discentes e a tomada 

de decisão. 

 

Descritores: Educação sexual, Infecção sexualmente transmissível, Relações comunidade-

instituição. 
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