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Introdução

Falar de sexo ainda hoje é considerado um tabu 
construído ao longo do tempo, ou seja, aborda-se o 
assunto de forma reducionista, ao nível da reprodução, 
apenas transmitindo informações relacionadas ao 
aspecto biológico, relegando os mais diversos aspectos
oriundos do processo sexual. O que se percebe é o 
esquivamente do assunto, que tanto incomoda, criando 
uma barreira quase intransponível, dificultando que o 
jovem tenha acesso a informações corretas em 
momentos tão cruciantes, onde começam a aflorar a 
sexualidade e o desejo [2]. A visão mais liberal da 
sexualidade convenceu a todos que falar e educar sobre 
o sexo é necessário e urgente [4]. 

Sexualidade é uma das dimensões do ser humano 
que envolve gênero, identidade sexual, orientação 
sexual, erotismo, envolvimento emocional, amor e 
reprodução. É experimentada ou expressa em 
pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, 
valores, atividades práticas, papeis e relacionamentos. 
Além do consenso de que os componentes 
socioculturais são críticos para a conceituação da 
sexualidade humana, existe uma clara tendência, em 
abordagens teóricas, de que a sexualidade se refere não 
somente às capacidades reprodutivas do ser humano, 
como também ao prazer. Assim, é própria vida. 
Envolve, além do nosso corpo, nossa história, nossos 
costumes, nossas relações afetivas, nossa cultura. No 
período compreendido entre o final do século XIX até a 
metade do século XX, vários autores se dedicaram a 
repensar a sexualidade a partir de novos e diferentes 
paradigmas. [1]

Contudo, como objeto de estudo em diferentes 
formas de saber, como a ginecologia, pediatria e 
psicologia, problematizaram o novo individuo, dando 
espaço para o movimento médico-higienista, em que, 
pela primeira vez, os corpos não apenas eram temas de 
estudo, mas de intervenção [3].

Existem diferentes abordagens do tema que variam 
de acordo com concepções e crenças convenientes a 
cada um. Em alguns lugares podem-se encontrar visões 
preconceituosas sobre o assunto. Em outros, é discutido 
de forma livre e com grande aceitação de diferentes 
olhares ao redor do termo. Algumas vertentes da 
psicologia, como a psicanálise Freudiana, consideram a 

existência de sexualidade na criança já quando nasce. 
Propõe a passagem por fases (oral, anal e fálica) que 
contribuem ou definem a constituição da sexualidade adulta 
que virá a desenvolver-se posteriormente.

Seja qual for a sua visão íntima sobre o assunto, é 
interessante que se possa manter uma relação de 
compreensão e aceitação de sua própria sexualidade. O 
esclarecimento de dúvidas e a capacidade de se sentir a 
vontade com seus desejos e sensações, colabora 
imensamente ao amadurecimento desta, o que gera 
sensação de conforto e evita conflitos internos provenientes 
de dúvidas e medos, gerando uma experiência positiva e 
saudável.

Neste sentido dado ao despertar sexual cada vez mais 
cedo, percebe-se um elevado aumento das doenças 
sexualmente transmissíveis em todas as faixas etárias. Hoje 
a sexualidade pode ser vista como problema de saúde 
pública. [4].

De acordo com o contexto acima e considerando que o 
eixo estruturador da Economia Doméstica é a família, 
mesmo quando o/a profissional está trabalhando 
diretamente com a criança ou adolescente, é impossível a 
interação não afetar e ser afetada pela família, 
conseqüentemente quaisquer alterações em seu 
comportamento afetarão sua família. 

Considerando que o curso de Economia Doméstica 
objetiva formar um profissional generalista, com sólida 
formação multidisciplinar, humanista e crítica, capaz de 
integrar a ciência, a tecnologia e a arte promovendo e 
desenvolvendo atividades que objetivem o bem-estar físico 
e social do indivíduo, família e comunidade, no que diz 
respeito à alimentação, nutrição e saúde, à economia e 
administração familiar, à administração de instituições 
públicas, à família e desenvolvimento humano, à habitação 
e planejamento de interiores, e ao vestuário e têxteis, e 
como a instituição escolar é uma das áreas de atuação deste 
profissional foi realizado um trabalho de educação sexual 
na Escola estadual Rachel Germano Azevedo e Lira no 
município de Paudalho, visando contribuir para a melhoria 
da qualidade dos serviços na educação.

Assim este trabalho tem como objetivo relatar o  trabalho 
de educação sexual desenvolvido como  jovens e adultos de 
uma escola estadual do município de Paudalho/PE.  

MATERIAL E MÉTODOS



O local escolhido para o desenvolvimento do 
trabalho foi à escola estadual Rachel Germano 
Azevedo e Lira no município de Paudalho, o método 
escolhido enfatiza a real participação do público alvo, a 
execução do trabalho contou com duas etapas distintas, 
porém complementares. Na primeira etapa forma 
aplicados questionários semi estruturados, para 
verificar o conhecimento inicial do grupo sobre os 
conteúdos que seriam abordados durante a oficina.
Na segunda etapa foi realizada a oficina sendo 
orientadas por dinâmicas de grupo, explicações teóricas 
sobre o tema doenças sexualmente transmissíveis a  
SIDA (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) ou 
AIDS (Acquired Immunodeficiency Síndrome) é o 
estágio tardio da infecção pelo vírus da 
imunodeficiência humana (HIV). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aplicação do questionário constou de  perguntas 
previamente elaboradas, com base nestes
questionamentos foi possível observar que dependendo 
da faixa etária, quanto maior a idade, mais representava 
o discurso tradicional em suas falas quanto à educação 
sexual, ou seja, o velho tabu quanto ao referido tema 
(sexo).

Contudo quanto mais jovem há uma abertura para 
modificações nos comportamentos sexuais, por 
exemplo, o maior uso de preservativos, o que não 
ocorre nos adultos acima de trinta anos, pois o grupo 
masculino justifica o não uso do mesmo por possuírem
parceiros/as fixos/as.

No grupo feminino ocorre a mesma justificativa, 
explicam o não uso por serem  casadas,  o que  é um 
contra censo, pois o numero de HIV/AIDS entre 
mulheres casadas aumentou muito nos últimos anos 
segunda dados do IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), hoje  a proporção de 
infectados e de um homem para cada uma mulher.

Ainda na questão de métodos preventivos observou-
se um  alto número  de  mulheres que utilizaram 
procedimentos cirúrgicos  irreversíveis,  método este 
que evita apenas uma gravidez,  e a despreocupação  
das mesmas  em relação a proteção contra as 
DSTs/HIV/AIDS. 

. Nas perguntas realizadas com os/as alunos, 
percebeu-se que em todas as faixas etárias existiam um 
conhecimento   sobre DSTs/AIDS,  adquiridos através 
de amigos, televisão e jornais. Em contrapartida o 
conhecimento por vezes é superficial, já que 
confundem os sintomas das DST e AIDS. 

Quando perguntado se saberiam reconhecer um 
sintoma de DST e HIV a maioria respondeu que sim,
porém quando analisamos as resposta percebeu-se que 
não saberiam identificar à sífilis ou HIV. A DST mais 

facilmente identificada pôr eles/as é a gonorréia, 
Condiloma Acuminado e cancro mole, pois são as que 
causam feridas na pele e para o homem é mais facilmente 
identificável na faixa etária de 30 a 50 anos, o que já não 
ocorre com o público mais jovens ou  as mulheres  por 
possuírem órgão internos .

Quanto ao planejamento familiar à maioria responderam
que deveria ser de ambos, mais estes dados não conferem, 
pois a maior parte dos homens disseram não fazer uso de 
nenhum método contraceptivo, portanto deixando esta 
questão a cargo de suas companheiras.

Para eles as mudanças que ocorreram no seu corpo na 
entrada da puberdade foram  o crescimento dos órgão 
genitais e o crescimento de pelos pubianos.

 Com relação a AIDS ser adquirida apenas pela relação 
sexual, todos/as sem exceção acreditam ser possível 
contrair esta enfermidade de outra maneira.

Todos/as nunca chegaram à conversar com seus 
parceiros/as sobre como se prevenir da DST e AIDS. 

Algumas mulheres costumam dizer aos seus parceiros 
que se forem traí-las que pelo menos usem preservativos. 

Conclusão 

 Com respeito aos dados obtidos através dos estudantes 
ressalta-se que tanto na família quanto no âmbito 
educacional as informações relacionadas ao tema em 
evidencia ainda é pouco debatido, fazendo com que as 
buscas de informações sejam através de amigos, fonte onde 
as informações transmitidas nem sempre estão de acordo 
com os conhecimentos teóricos e científicos. Sob este 
ponto de vista o debate da educação sexual em sala e de 
fundamental importância.
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