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Introdução
A saúde pública discute as questões das políticas de 

saúde, sexualidade, violência e gênero na juventude, 
sendo categorias pensadas como produtos das relações 
humanas, que são construídas histórica, cultural e 
socialmente, onde as diversidades devem ser 
respeitadas[1].

Tratar do tema saúde na escola para a juventude 
envolve vários aspectos importantes e que nos levam a 
diversos desdobramentos e análises. Podemos ressaltar 
que é na juventude que a sexualidade é experimentada 
e conhecida, formando assim uma identidade sexual 
dessa/e jovem, que não deixa de estar imersa/o a uma 
cadeia de preconceitos e falta de informações.

Atualmente esse cenário se configura de forma 
preocupante do ponto de vista da saúde pública, já que 
aumenta o número de jovens (homens e mulheres) que 
iniciam a vida sexual de forma precoce, sendo 
contaminados por doenças sexualmente transmissíveis, 
além da gravidez[2]. Muitas vezes esses/as jovens não 
possuem orientação/informação sobre a regulação da 
sua fecundidade e ainda contam com a pouca presença 
de programas de saúde sexual nas escolas, que se alia à 
falta de percepção dessas/es jovens sobre si mesmas/os 
e da realidade que as/os cerca. Neste sentido, acredita-
se no potencial da escola, que através da “pedagogia da 
autonomia” e da “educação libertadora” [3], representa 
uma Instituição fundamental no processo de orientação 
(entre elas, na orientação sexual) e abertura de debates 
sobre a Saúde e Sexualidade da juventude, como temas 
transversais para o ensino, que demanda a prática da 

reflexão sobre as diferenças de valores e culturas dos/as 
jovens.

 Diante do exposto, o objetivo deste projeto de extensão 
foi promover o debate sobre a saúde na escola, no sentido 
de aproximar adolescentes de diferentes faixas etárias, do 
conhecimento sobre as questões voltadas a sexualidade, 
doenças sexualmente transmissíveis, relações de gênero, 
drogas entre outras temáticas emergentes da saúde.

Material e métodos
Os dados apresentados neste trabalho dizem respeito às 

atividades realizadas na escola Lions do Parnamirim 
(localizada no bairro Dois Irmãos, na cidade de Recife), 
com a turma de 6ª série, no período de março a setembro de 
2009. Como metodologia utilizou-se de aplicação de jogos 
educativos, palestras e dinâmicas de grupo, como estratégia 
de aproximação e identificação dos/as adolescentes da 
escola com as realidades apresentadas sobre saúde, 
estimulando a discussão e o debate. Cabe ressaltar que o 
presente projeto de extensão se encontra em andamento e 
será concluído em outubro de 2009, atendendo o 
cronograma estabelecido. Até o presente momento 
realizamos parte do levantamento das informações sobre o 
perfil dos/as estudantes, estabelecendo um diálogo com o 
diretor e coordenadora da escola.

Foram realizadas ainda oficinas sobre sexualidade e 
gênero, visando discutir a construção social das relações de 
gênero e sexualidade no espaço da escola entre os/as 
jovens, tendo o apoio das técnicas de dinâmicas de grupo. 
Como uma metodologia qualitativa, as oficinas estimulam o 
processo de aprendizagem dos/as estudantes, 
“diagnosticando” a prática dos/as jovens, ou seja, o que 



eles/as pensam, sentem, desejam e vivem, levando-os 
(as) a uma interpretação sobre essas práticas.

Resultados e Discussão

Entre as oficinas aplicadas na escola Lions do 
Parnamirim até o presente momento, foram abordadas 
as temáticas apresentadas anteriormente, por meio de 
jogos educativos, dinâmicas de grupo e palestras. Na 
primeira oficina foi desenvolvido um debate em torno 
da percepção que os/as estudantes tinham sobre o seu 
próprio corpo. Para isso, realizamos uma dinâmica de 
grupo chamada “Corpo e Conhecimento”, nesta 
atividade o grupo se mostrou no primeiro momento 
retraído, principalmente quando foi solicitado que 
eles/as descrevessem seus sentimentos em relação ao 
corpo. Os/as adolescentes estudantes descreveram o 
corpo humano feminino e masculino com definições 
usadas no cotidiano, tais como: para o coração as 
estudantes relacionaram com o sentimento amor e os 
seios à amamentação, enquanto os estudantes 
relacionaram o órgão sexual feminino com o ato sexual
(uma realidade vivenciada no âmbito doméstico), 
cérebro à inteligência, o braço à força, entre outras 
definições, que foram relacionadas com fatos ocorridos 
na escola, no ambiente familiar e com as relações de 
gênero. Em outra dinâmica aplicada, utilizou-se como 

técnica um jogo educativo chamado “Jogo das roubadas”, 
com tabuleiros e dados, onde cada casa do tabuleiro 
representava uma possível “roubada” na vida dos/as 
adolescentes, entre elas: DST’s (doenças sexualmente 
transmissíveis), Aids e drogas. Essa atividade proporcionou 
um longo debate sobre as questões relacionadas às 
influências que os/as adolescentes recebem do grupo em 
que convivem (familiar, escolar) e como os resultados 
dessas influências podem ser negativos e/ou positivos para 
o desenvolvimento, crescimento social e pessoal na vida 
desses/as jovens. 
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