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Introdução

Durante muito tempo falar de sexo era inviável, já 
que sexo era sempre associado a idéias negativas de “ 
coisa feia”, pecado, erro, vergonha, imoralidade e 
sujeira. O que se escreveu na área foi feito  por pessoas 
muitas vezes com bons propósitos, porém que 
extrapolam seus preconceitos e tabus, atitudes e 
comportamento como sendo o que deveria ocorrer e ser 
feito por todos e, portanto, o “normal”. Assim  sendo, 
se um autor acreditasse  ser a masturbação um ato 
concernente apenas ao sexo masculino, colocava o 
conceito em sua obra como sendo uma verdade 
cientifica universal [1]

Esta forma de raciocínio opera com uma idéia de 
sexualidade reduzida e, portanto, excludente. A 
sexualidade vira sinônimo de genitalidade, para ser 
vivida entre quatro paredes por um casal formado por 
um homem e uma mulher casados, monogâmicos e que 
mantém a estrutura ativo/passivo, não só no ato em si 
como também na vida cotidiana. A vida sexual é 
discursivamente colocada no privado, no intimo, na 
falácia de que entre quatro paredes tudo é possível 
desde que o exercício desta liberdade seja praticado de  
acordo com regras publicamente estabelecidas sobre 
certo/errado, normal/patológico, bom/mau. Na luz do 
dia do mundo público as fronteiras têm que ser muito 
rígidas para que no escuro do privado o desejo possa 
ser livremente satisfeito.[2]

As Doenças Sexualmente Transmissíveis já tem 
mostrado uma tendência interiorana, ou seja, tem se 
avizinhado da população rural (interior) dos grandes 
centros urbanos, também tem atuado num grupo de 
maior faixa etária uma maior propagação 
principalmente em mulheres casadas em áreas 
denominadas “bolsões de pobreza”, segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 
informa ainda que os casos notificados em 1997, 
apenas 8,4% foram registradas na região nordeste 
considerada de menor renda per capita, e apresenta 
menor taxa de escolaridade,   confirmando uma outra 

extensão que é nos grupos de classe média, ou seja, o
problema precisa ser discutido em uma linguagem acessível 
para abranger a estes vários grupos de forma clara.

Em Pernambuco, de acordo com dados fornecidos pela
Fundação de Saúde Amaury de Medeiros (FUSAM, 1999), 
85% dos casos de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(AIDS) até agora registrados, tiveram como forma de 
contágio a relação sexual. Tal fato pode ser tomado como 
um indicador de que as campanhas precisam ser muito mais 
abrangentes e sistemáticas, com uma linguagem que atinja 
todas as classes sociais. Além disso, deveriam se deter na 
população de baixa renda, tanto pelo volume numérico, 
como pela questão de escolaridade e barreiras quanto a 
incorporação de novos hábitos.

A nossa cultura tende a reduzir a sexualidade á sua 
função reprodutora e genital. Sexualidade e reprodução são 
processos que se expressam graças a órgãos específicos do 
ser humano e por isso tem uma estreita relação, mas não 
significa a mesma coisa. O sexo era sempre associado a 
idéias negativas de “coisa feia”, pecado, erro, vergonha, 
imoralidade e sujeira [1]. 

 A sexualidade pode agora ser vista como um problema 
de saúde pública, além de um problema moral. [3]

Falar de sexualidade, principalmente no setor 
educacional, passou a ter um caráter muito mais 
humanístico que qualquer outro. O que se visa é o 
equilíbrio do ser humano, dentro de sua sexualidade e para 
obtenção de tal objetivo não há lugar para ignorância. O 
que hoje se almeja é um crescimento global da pessoa, no 
sentido de cada um se tornar mais completo e mais feliz. 

Os adolescentes apresentam diferentes interesses e
entendimento sobre os perigos das DSTs e AIDS, 
encontrando-se, assim, sob o risco de infecção. De uma 
maneira geral, eles têm dificuldades de identificar o 
comportamento de risco do mesmo ponto de vista por seus 
colegas como exemplos, a idéia de treinar adolescentes 
utilizando-se a metodologia de larga escala, para 
desenvolver atividades educativas em prevenção de DSTs e 
AIDS junto aos seus colegas da escola e da comunidade, 
surge como uma solução estratégica da abordagem 
preventiva. 



Assim este trabalho tem como objetivo relatar a 
experiência do projeto de extensão sobre infecções 
sexualmente transmissíveis desenvolvido com 
estudantes de ensino fundamental em uma escola 
publica no município de Paudalho/PE.

Material e métodos

O trabalho está sendo desenvolvido na escola 
municipal de Guadajara, localizada na comunidade de 
chá no Município de Paudalho/PE.

 Realizou-se um diagnostico através da aplicação de 
um questionário semi-estruturado com 200 
adolescentes na faixa etária de 12 a 18, para obter 
informações quanto ao conhecimento prévio sobre 
infecções sexualmente transmissíveis e AIDS. Assim 
como também foram ministradas oficinas sobre a 
temática em questão. 

Resultados Discussão

Os resultados que serão apresentados a seguir 
referem-se a dados preliminares do diagnostico.

De acordo com o questionário aplicado pode-se 
constatar que 53% dos/as alunos/as confundia sexo e 
sexualidades. Para eles sexo e sexualidade tinham o 
mesmo significado, enquanto 32% disseram ser “coisa 
própria da pessoa”, entretanto 7 % afirmaram não saber
explicar e apenas  8% não responderam.

 No questionamento sobre masturbação 53% dos 
meninos acreditavam ser uma forma individual de obter 
prazer, 7% referiu-se a masturbação como forma de 
conhecer seu corpo, 27% não quiseram opinar.

No que se refere a os métodos preventivos 40% 
afirmaram usar em todas as relações sexuais, 30% faz
uso ocasionalmente, 25% utilizam algum outro tipo de 
contraceptivos e 5% eram virgens. 

Em relação as DST/s AIDS 20% respondeu conhecer 
os diferentes sintomas destas infecções, 50% associam 
o corrimento como sintoma único para DST/s e AIDS,
18% conhecem apenas a HIV 12% apresentaram 
conhecimento superficial das DST/s e AIDS. 

Quanto aos meios de alcançar essas informações 
49% conseguiram com irmãos mais velhos, 9% 
disseram obterem com mães e pais, 15% afirmaram 
terem recebidos orientações na escola,  13% através de 
amigos 14% mencionaram outros eventos.

 Na questão se eles conversavam com os pais sobre 
sexo e sexualidade 53% falaram  terem vergonha de 
conversar sobre o assunto com os pais, 13% disseram 
que jamais os pais tocaram no assunto com eles 8% se 
sentem mais a vontade para conversarem  com os 
amigos 9% disseram achar melhor toca neste assunto 
com uma tia ou irmos(a)12% obtiveram através de 
jornais e revista e com ajuda de amigos ,  apenas 5% 
não responderam.

Quando perguntados aos adolescentes pediriam ao 

parceiro para fazerem uso de preservativo 47% disseram 
que não por eles poderiam pensar mal delas 29% não 
teriam coragem de pedir 10% pediriam sim para que eles 
usam o preservativo 9% não responderam 5% são virgem .

 Quando feita essa mesma pergunta oas meninos 38% 
disseram se prevenirem 10% afirmaram que não gostaria 
que as parceiras pedissem 32% disseram não terem nenhum 
problema apenas 8% não responderam.

Todos(as) os alunos(as) durante as oficinas colocaram 
ser muito importante a educação sexual nas escolas, porque 
muitos não têm abertura com os pais para falarem sobre o 
assunto, já que em alguns casos os pais sentem vergonha de 
falarem sobre o tema e eles também sentem vergonha de 
perguntarem qualquer coisa sobre o assunto.

A sexualidade é algo inerente á vida e a saúde, que se 
expressa desde cedo no ser humano.. Engloba o papel 
social do homem e da mulher, o respeito por si e pelo 
outro, as descriminações e os esteriótipos atribuídos e 
vivenciados em seus relacionamentos, o avanço da AIDS e 
da gravidez indesejada na adolescência, entre outros, que 
são problemas atuais e preocupantes.

 A sexualidade tem grande importância no desenvolvimento 
e na vida psíquica das pessoas, pois independentemente da 
potencialidade reprodutiva, relaciona-se com a busca do 
prazer, necessidade fundamental dos seres humanos..

Nesse sentido, a sexualidade é entendida como algo 
inerente, que se manifesta desde o nascimento até a morte, 
de formas diferentes a cada etapa do desenvolvimento. 
Nesse sentido, a proposta de orientação sexual considera a 
sexualidade nas suas dimensões biológicas, psíquica e 
sociocultural.[4]

Através dos problemas citados acima 
pelos(as)adolescentes durante a oficina pudemos perceber 
que após a orientação do grupo moderador pudemos 
perceber um ótimo entendimento por parte dele(as) a cerca 
das questões debatidas . Podemos destacar algumas frases 
ditas por eles(as)

: “As fotos que vimos das doenças sexualmente 
transmissíveis me faz adiar um pouco a vivencia de minha 
sexualidade”.

“Gostei das palestras, e vou conversar com os meus 
amigos para prevenirem-se utilizando a camisinha para 
previne tantos as doenças como uma gravidez 
indesejável”.

“Fiquei chocada com as fotos, agora relações sexuais só 
com camisinha”.

Com respeito aos dados obtidos através dos estudantes, 
percebemos que as informações sobre os temas precisam 
serem  melhor trabalhados constantemente  para que os 
mesmos tenham assegurados a vivencia de sua sexualidade  
sem os riscos de infecções sexualmente transmissíveis e 
HIV/AIDS ou uma gravidez indesejável 
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