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RESUMO

Este  artigo  tem  como  finalidade  apresentar  o  Projeto  de  sexualidade 
desenvolvido a partir da demanda de uma instituição escolar privada localizado 
no bairro da Valéria em Salvador. Essa experiência proporcionou a um grupo 
de 20 adolescentes do sexo feminino discussões sobre atitudes de respeito ao 
corpo, já que nesse bairro foram relatados casos de violência praticada contra 
as  adolescentes  pelos  namorados.  O trabalho  teve  como eixo  central  uma 
proposta  de  educação  sexual  destas  jovens  a  partir  das  necessidades 
apontadas  pelas  gestoras  da  Unidade Escolar.  Temas como sexualidade  e 
fases  do  desenvolvimento,  direitos  sexuais,  namoro,  questões  de  gênero, 
violência sexual, Lei Maria da Penha, dentre outros foram abordados.  Foram 
realizadas cinco oficinas que versaram sobre assuntos ligados a sexualidade 
humana  utilizando  a  ludicidade  a  favor  do  conhecimento.  O  objetivo  foi  
favorecer  uma  interação  entre  as  mediadoras  e  o  grupo,  facilitando  a 
construção de novos conceitos, ressignificando conhecimentos e possibilitando 
mudanças de atitudes, além de reflexões sobre fatos cotidianos. Na primeira 
parte  do  texto  abordaremos  uma  pouco  da  teoria  sobre  sexualidade 
ressaltando  aspectos  referentes  à  família,  a  escola  e  a  vida,  mas  não 
esquecendo  que  estas  questões estão  imbricadas  nesta  teia  de  relações, 
entretanto  não  pretendemos  esgotar  este  tema,  apenas  levantar  algumas 
análises importantes  para  sua  compreensão.  No  segundo  momento 
descreveremos algumas atividades  desenvolvidas no projeto  que avaliamos 
como  pertinentes  para  a  prática  de  uma  educação  sexual  utilizando  a 
ludicidade e vivências.
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Introdução

Pedagogas do Centro de Referência Especializado da Assistência Social 

–  CREAS  desenvolvemos  atividades  de  prevenção  da  violência  praticada 

contra  a  população  infanto-juvenil.  Atuamos em diversos  espaços  (escolas, 

associações de bairro, faculdades, ONGs, etc.) realizando palestras, oficinas e 

projetos  pedagógicos  para  o  público  de  pais,  alunos,  equipe  escolar  e 

comunidade em geral.   Como o trabalho desenvolvido tem interface com o 

desenvolvimento de uma sexualidade segura, dedicamos-nos a este desafio 

porque  percebemos  poucas  iniciativas  públicas  e  privadas  em  relação  ao 

desenvolvimento  de um trabalho de educação sexual  nas escolas  que não 

esteja  pautado somente  na  reprodução  humana e  no controle  de  Doenças 

Sexualmente  Transmissíveis  –  DST’s.  A  sexualidade é  pouco falada  e  sua 

complexidade totalmente esquecida, restringindo-se ao prazer genital. Esta foi 

uma  oportunidade  de  experimentar  algo  novo  em  relação  às  oficinas  de 

sexualidade desenvolvidas pela instituição contribuindo para a ressignificação 

da sexualidade em nossas vidas e na das jovens a partir das escutas, vivências 

e trocas de experiência.  A proposta de trabalho teve como objetivo principal: 

discutir com as adolescentes um pouco da compreensão do conceito de 

sexualidade e de educação sexual.

Sexualidade :  em casa, na escola e na vida...

Sexualidade  é  um  termo  definido  por  alguns  estudiosos,  como  uma 

necessidade de receber e expressar sentimentos, valores e contato que todas 

as  pessoas  tem e  que  traz  sensações  prazerosas  para  cada  um.   Assim, 

sexualidade não é apenas sexo, é o toque, a atenção, o abraço, o gesto, a 

expressão corporal, a palavra que transmite satisfação entre as pessoas e que 

temos desde antes de nascer, no ventre materno, quando bebês e durante toda 

a vida. Para Freud, a sexualidade se inicia antes mesmo do nascimento, na 

vida intra-uterina.

Para  alguns  estudiosos,  a  sexualidade  está  altamente  relacionada  à 

base  emocional  do  ser  humano.  Entretanto,  fatores  culturais,  religiosos  e 



familiares influenciam a forma como determinada sociedade e seus membros 

exercem sua sexualidade. 

Certos tipos de sociedade possuem valores considerados “milenares”, 

indiscutíveis, ou inquestionáveis, muitos mitos e dúvidas são perpetuados de 

geração  para  geração,  produzindo  preconceitos  e  dogmas  que  podem 

atrapalhar o desenvolvimento pleno e saudável da vida de seus integrantes. 

Abaixo alguns "mitos" que ainda ocorrem com freqüência em nossa sociedade: 

“O homem está sempre querendo e pronto para o sexo"; 

"O sexo deve ocorrer apenas (ou principalmente) por iniciativa do homem"; 

 “Mulher que toma iniciativa sexual é imoral"; 

" Sexo é sinônimo de penetração do pênis na vagina"; 

" O homem não deve expressar seus sentimentos”;

" Todo homem tem o dever de proporcionar prazer a qualquer parceira sexual" 

“ Masturbação é sujeira e pode prejudicar o desempenho sexual”;

“ Quando um homem perde a ereção é porque ele não considera a parceira 

atraente";

" É errado ter fantasias durante a relação sexual”;

 “Um homem não pode dizer não para o sexo”;

 “Há regras, universais e absolutas, sobre o que é normal em sexo”;

 “Sexualidade é apenas aprender sobre sexo, e isso é coisa de adulto”;

O  rompimento  com  paradigmas,  com  ideias  pré-estabelecidas 

associadas à liberdade de expressão e busca pelo conhecimento do próprio 

corpo,  além  da  satisfação  dos  desejos,  trazem  descobertas  favoráveis  ao 

exercício  da  sexualidade.  É  preciso  começar  na  infância.  Segundo  Ribeiro, 

(2011) "as crianças têm o direito à intimidade, a manifestar sua sexualidade.”. 

O  desenvolvimento  de  uma  sexualidade  infanto-juvenil  segura  e 

saudável passa pela necessidade de proteção do corpo da violência sexual, 

por  isso  este  artigo  fará  uma  abordagem  deste  tema.  A  prevenção  é  tão 

importante  que  diversas  instituições  governamentais  e  não  governamentais 

sempre elaboram materiais educativos, como por exemplo: cartilhas, folders, 

campanhas, dentre outros com o objetivo de informar, prevenir e orientar os/as 

educadores/as a respeito desta realidade. 



Nos dias atuais merece destaque saber, os altos números de casos de 

violência sexual registrados pelo “Disque 100”, número de denúncia nacional 

de casos de violência praticados contra crianças e adolescentes. De maio de 

2003, quando foi implantado até outubro de 2008, já foram 78.857 denúncias, 

dessas 1.593 foram de exploração sexual comercial e 2.215 de abuso sexual, 

ambas no estado da Bahia. Em 2009 foram registradas 15.345 denúncias em 

todo país. 

Dados  estatísticos  comprovam  que  na  maioria  das  vezes,  o  abuso 

sexual contra crianças e adolescentes têm origem no próprio ambiente familiar,  

cujo  agressor  ou  agressora  é  a  pessoa  em  que  a  criança  mais  confia, 

geralmente o pai, padrasto, tio, a mãe ou outra pessoa que não tenha laço 

consangüíneo, mas seja próxima à criança, a exemplo de vizinhos ou amigos.

Medidas para  amenizar  a  situação já  foram adotadas,  a  exemplo  da 

criação do Serviço Sentinela em 2001, hoje CREAS e do plano Nacional de 

Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescente de 2003. 

O  CREAS,  inicialmente,  foi  implantado  com  o  objetivo  de  atender 

crianças  e  adolescentes  vítimas  de  violência  sexual:  exploração  sexual 

comercial  e /  ou abuso sexual.  Atualmente,  atende um público diversificado 

composto  não apenas por  criança ou adolescente,  mas também, mulheres, 

pessoas com deficiência e idosos, que tiveram os seus direitos violados. Para 

isso,  sua  equipe  é  multiprofissional  formada  por  psicólogos,  educadores, 

advogadas, pedagogas e assistentes sociais.

A violência sexual é uma violação ao 2º Direito Sexual que diz respeito 

a: “segurança e integridade dos órgãos sexuais”, ou seja, tocar no corpo de 

uma criança ou adolescente sem ou com o seu consentimento é violência. 

Direitos Sexuais são direitos Humanos. O tema é delicado e nem sempre é 

pauta de fato para criação e implementação de políticas públicas, por isso é 

necessário  a abordagem deste problema através de uma educação sexual, 

onde questões pertinentes a violência sexual perpassariam o currículo criando 

assim, uma atitude de proteção consigo e com o outro.

A sexualidade em casa...

Muitos  pais  pedem  constantemente  informações  sobre  o  que  fazer 

quando  seus/uas  filhos/as  fazem  perguntas  relacionadas  a  sexo.  Quase 



sempre são pegos de surpresa, e agem como se seus filhos fossem pessoas 

assexuadas, desprovidas de desejo ou no mínimo pouco curiosas.

Ao serem questionados pelos filhos/as sobre sexualidade, alguns pais se 

sentem confusos, constrangidos e até mesmo desrespeitados. É notório pensar 

que a dificuldade em falar sobre sexualidade com os seus/uas filhos/as advém 

de  valores  apreendidos  e  regras  sociais  e  morais  “recheadas”  de  tabus  e 

preconceitos, considerando também, a influência de uma sociedade ocidental, 

machista, sexista e patriarcal. 

Em  meio  às  dificuldades  de  diálogo  para  falar  sobre  o  assunto,  o 

importante é evitar a mentira e as histórias fantasiosas como a da “cegonha” ou 

da “sementinha” ou qualquer outra que subestime a inteligência da criançada. 

Respeitando  a  idade  e  a  capacidade  de  compreensão  da 
criança,  o  ideal  é  que -  numa  linguagem simples,  objetiva  e 
clara -  os  pais  falem exatamente  "o  que"  acontece  e  "como" 
acontece, procurando responder somente aquilo que a criança 
perguntou  e não  antecipando informações desnecessárias  no 
momento. (HAWTON, 1990, p.90)

Segundo estudiosos, não se devem protelar as respostas ou reprimir a 

curiosidades  ou  o  interesse  da  criança,  dizendo,  por  exemplo:  “isto  não  é 

assunto de criança”, ou, “onde você viu/ouviu isso, menino...”.  Na maioria das 

vezes, as primeiras perguntas em torno do assunto sexualidade surgem por 

volta dos 4 ou 5 anos, diz respeito a reprodução humana. "Como eu nasci?", de 

onde  vem  os  bebês? .De  acordo  com  Pollo  (2011)  “qualquer  sexualidade 

comporta  algo  até  certo  ponto  traumático  para  o  filho  do  homem,  que 

experimenta muito cedo as sensações sexuais sem saber exatamente o que 

acontece com seu corpo e o nome a ser dado ao que sente.” 

A repressão ou associação a ideia de sujo, nojento, errado ou proibido, 

podem gerar crenças que irão perdurar por boa parte da vida. Mas danoso 

ainda é a violência sexual. Esta interfere significativamente no desenvolvimento 

pleno e saudável da sexualidade humana.

No  trabalho  desenvolvido  foram  discutidas  algumas  estratégias  de 

aproximação/  sedução  utilizados  pelo/a  agressor/a  sexual,  como  forma  de 

prevenção. A proposta foi conhecer para prevenir.

A sexualidade na escola...



Apesar de termos a 13 anos um Parâmetro Curricular Nacional sobre 

“Orientação  Sexual”  parece  que  este  assunto  ainda  é  tabu  para  o 

desenvolvimento  de  projetos  interdisciplinares  nas  escolas.  Muitas  vezes  o 

enfoque dos trabalhos sobre educação sexual  parte  da ideia repressora da 

sexualidade humana, geralmente os aspectos biológicos da reprodução estão 

em  relevância  em  relação  ao  trabalho  com  outras  temáticas  que 

proporcionaram descobertas, comportamentos pró-ativo e o desenvolvimento 

saudável da sexualidade. A falta desta prática constante nas escolas produz 

pouca informação, reforça comportamentos preconceituosos e discriminatórios 

em relação  a si mesmo e ao outro. Orientação sexual, identidade de gênero, 

dentre outras questões não são respeitadas, podendo ocasionar conflitos, do 

ponto de vista  ético e moral  influenciando no aparecimento de violência na 

sociedade.

Dentre  os  vários  papéis  desempenhados  pela  escola,  é  importante 

destacar a função de defesa e proteção, que, em alguns momentos, a escola 

assume  em  parceria  com  a  família.  Defesa  e  proteção,  no  âmbito  da 

sexualidade,  perpassam  pelo  respeito  aos  direitos  sexuais  e  reprodutivos, 

enfatizando o cuidado com o corporal e a orientação sexual do outro.  Essa 

discussão  ganhou “força”,  após a  implantação  dos Parâmetros  Curriculares 

Nacionais, servindo como referência para o trabalho com a educação básica 

em todas as escolas do País, tendo a sexualidade como tema transversal. Mas, 

a necessidade de discutir sobre sexualidade, sobretudo no ambiente escolar, 

foi  impulsionada  pelos  movimentos  históricos,  conforme  é  citado  no  trecho 

abaixo:

A discussão sobre a inclusão da temática da sexualidade no currículo das 
escolas  de  ensino  fundamental  e  médio  vem  se  intensificando  desde  a 
década de 70,  provavelmente em função das mudanças comportamentais 
dos  jovens  dos  anos  60,  dos  movimentos  feministas  e  de  grupos  que 
pregavam o controle da natalidade. Com diferentes enfoques e ênfases, há 
registros de discussões e de trabalhos em escolas desde a década de 20. A 
retomada  contemporânea  dessa  questão  deu-se  juntamente  com  os 
movimentos sociais que se propunham, com a abertura política, repensar o 
papel da escola e dos conteúdos por ela trabalhados.  Mesmo assim não 
foram muitas as iniciativas tanto na rede pública como na rede privada de 
ensino.  (PCNs, Orientação Sexual, p.291)

Documentos sobre Saúde Escolar propõem que se incentive a adoção 

de atitudes favoráveis a uma vida saudável pela comunidade escolar, portanto 

através  de  um  trabalho  eficaz  que  envolva  educação  sexual  poderemos 



dialogar,  discutir  e informar os/as adolescentes  sobre o desenvolvimento de 

uma sexualidade segura e prazerosa. 

Matui, 1995 apud Martins e Maluschke, 2005, diz que: “cada individuo é 

síntese das relações existentes e da história dessas relações; é o resumo de 

todo  o  passado”,  portanto  provavelmente  os  modelos  de  relações 

estabelecidos  na  educação  familiar  serão  os  modelos  reproduzidos  no 

ambiente  escolar  e  nas  relações  sociais  futuras.  Trabalhar  o  tema  da 

sexualidade  em  oficinas  temáticas  favorecerá  um  novo  olhar  dos/as 

adolescentes e nosso sobre este tema colaborando para o desenvolvimento 

mútuo.

A  luta  neste  início  de  século  será  proporcionar  um desenvolvimento 

saudável  infanto-juvenil,  como  preconiza  o  Estatuto  da  Criança  e  do 

Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, que 

priorizam a dignidade e o respeito aos direitos humanos, sexuais e reprodutivos 

de  forma  inquestionável  e  absoluta. Durante  as  oficinas  do  projeto, 

relacionamos  o  conteúdo  escolar  com  o  tema  sexualidade,  através  de 

brincadeiras, interpretação de desenhos, músicas e outras formas lúdicas de 

apresentação.

A sexualidade na vida...

Como enfatizamos inicialmente nesse artigo, a sexualidade humana não 

se limita à reprodução da espécie, embora que, no passado, existia um modo 

de pensar do senso comum que vinculava sexualidade e reprodução baseada 

nos critérios biológicos, médicos e morais. Dessa forma, façamos uma breve 

análise da sua complexidade, para melhor entende-la.

Alguns estudiosos afirmam que o/a filho/a do homem/mulher, ao nascer, 

possui uma dependência maior de cuidado e de atenção, do que os filhotes de 

animais de outras espécies, sem os quais não sobreviveria. Logo, por dedução, 

o nascimento do ser humano é sempre prematuro, tornando o desenvolvimento 

de  sua  sexualidade  cada  vez  mais  dependente  de  fatores  externos.  Um 

processo de construção diária, cada vez mais desafiador. Após o nascimento, 

surge o registro civil (masculino ou feminino), que pode não corresponder ao 

“registro  biológico”,  seus  desejos,  sua  maneira  de  ver  o  mundo,  suas 



habilidades e aptidões. Daí, esta posto para esse indivíduo um desafio muito 

grande:  entender  a sua sexualidade,  assumi-la  e  gostar-se,  acima de tudo. 

Segundo  o  documento  Promotion  of  Sexual  Health:  Recommendations  for 

Action, da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial 

de Saúde, com colaboração da Associação Mundial de Sexologia (2000):

A sexualidade inclui gênero – conjunto de valores, atitudes, papéis, práticas 
ou características culturais baseadas no sexo biológico (macho ou fêmea) –, 
identidade  sexual  e  de  gênero –  define  como  a  pessoa  se  identifica, 
enquanto masculino, feminino, ou uma combinação de ambos –, orientação 
do desejo sexual.

Enfim, exercer a sexualidade de forma saudável, requer do/a indivíduo/a 

um esforço inesgotável e diário pela busca do auto-conhecimento. Mas, ainda 

que ele/a reconheça essa necessidade, deve basear-se num princípio básico 

de relacionamento e convivência: o respeito ao outro. Um “viva a diversidade”.  

As oficinas lúdicas

Foram realizadas cinco oficinas temáticas, com carga horária semanal 

de 03 horas para um grupo de 20 adolescentes, com faixa etária entre 15 a 21 

anos,  moradoras  da  comunidade  em questão,  selecionadas  pela  escola,  a 

partir dos critérios de vulnerabilidade pessoal e social e da OMS( Organização 

Mundial  de  Saúde),  que  considera  a  fase  da  adolescência  até  24  anos.. 

Aconteceram no  turno  oposto  ao  de  estudo  e  com prévia  autorização  dos 

responsáveis Inicialmente foram planejadas 05 oficinas,  mas posteriormente 

esta  quantidade  será  ampliada,  porque  os  temas  sugerem  vários 

desdobramentos.

O  caráter  lúdico  esteve  presente  em todos  os  momentos.  Sobre  as 

atividades lúdicas Luckesi cita que: 

Um educador, um gerente de recursos humanos, um psicólogo ou qualquer 
outro  profissional  que  trabalhe  com  pessoas  e  saiba  manejar  atividades 
lúdicas tem em suas mãos um importantíssimo recurso para ajudar o outro a 
aprender e a crescer responsavelmente, mas de modo alegre, fluido e feliz. 
(LUCKESI, 2007, p.18)

Metodologicamente utilizamos:  pesquisas,  aula de campo,  exposições 

dialogadas,  trabalhos  em  grupo,  exibição  de  filmes,  jogos  e  brincadeiras, 

construção de portfólio, utilização de tecnologias de informação e comunicação 

(revistas eletrônicas, redes sociais),  dentre outras que se fizeram necessário 



para o desenvolvimento do trabalho. As oficinas foram planejadas de modo a 

possibilitar a construção de novos conhecimentos sobre o assunto, portanto os 

conteúdos  conceituais,  atitudinais  e  procedimentais  fizeram  parte  deste 

processo. Abaixo no quadro nº 01 alguns dos conteúdos trabalhados:

Quadro nº 01

Conteúdos Conceituais Procedimentais Atitudinais
Educação Sexual Educação Sexual Elaborar textos 

coerentes com 
a proposta;

Assistir a 
exibição de 

vídeos 
analisando o 

conteúdo;
Participar de 

roda de 
conversa;

Diferenciar sexo 
e sexualidade;

Estudo de 
casos;

Identificar as 
formas de 

violência sexual 
contra o público 
infanto-juvenil;
Interagir nos 

jogos e 
brincadeiras;

Realizar as 
atividades 
propostas 

(ambiente físico 
e virtual);
Avaliar o 
trabalho 

desenvolvido;
Registrar no 

diário de bordo 
do grupo as 

oficinas.

Respeito às 
diferentes 
opiniões;

Desenvolvimento 
de atitudes 

positivas em 
relação às 

orientações 
sexuais dos 
indivíduos;

Reflexão crítica 
em relação aos 

conteúdos;
Rompimento de 

paradigmas 
socioculturais 

que influenciam 
na aceitação da 

violência 
praticada contra 

criança e o 
adolescente;
Proteger-se de 

relacionamentos 
sexuais coercitivos 
ou exploradores;
Percepção da 

influência 
midiática na vida 
do/a adolescente;
Compreender que 
as pessoas com 

deficiência 
também possuem 
direitos sexuais e 

reprodutivos.
 

Sexualidade

Fases do 
desenvolviment
o e Sexualidade

Sexo e 
sexualidade

Adolescência
Puberdade

O/a adolescente e a 
contemporaneidad

e

“Tribos” jovens
Moda jovem
Linguagem

Direitos Sexuais e 
Reprodutivos

Gênero

Namoro
Namorar / Ficar
Redes sociais e 
a proteção da 
autoimagem

Conquistas 
Femininas

A mulher na 
história

Lei Maria da 
Penha

Violência Sexual

Abuso sexual 
com / sem 

contato físico
Exploração 

Sexual 
Comercial

Destacamos neste artigo algumas atividades realizadas no decorrer do 

projeto que utilizamos a ludicidade e a vivência da prática.



Atividade  nº  01 -  “SOLETRANDO  DA  SEXUALIDADE” atividade 

análoga ao “Soletrando” realizado no Programa Caldeirão do Huck da rede 

Globo de televisão, só que as palavras escolhidas fazem parte do universo da 

sexualidade e podiam possuir ou não alguma dificuldade ortográfica. Palavras 

tipo:  homossexualidade,  orgasmo,  namoro,  dentre  outras  foram  soletradas 

pelas adolescentes e foram vivenciadas de uma maneira muito agradável pelo 

grupo.

Atividade  nº  02  –  LEITURA  DE  IMAGENS  COM  PESSOAS  EM 

DIVERSAS  SITUAÇÕES  NO  EXERCÍCIO  DE  SUA  SEXUALIDADE  -  a 

atividade consistiu em desenvolver a habilidade de ler imagens e interpretá-las, 

tendo como tópico norteador a identificação ou o reconhecimento do exercício 

da  sexualidade  na  imagem  escolhida.  No  desenvolvimento  da 

atividade/brincadeira,  são  colocadas  à  disposição  do  grupo  várias  figuras 

recortadas de fontes diferentes, e teoricamente aleatórias, como por exemplo: -  

pessoas  fantasiadas  para  um  desfile  de  escola  de  samba,  dando  abraço, 

demonstrando  sentimento  através  de  choro  ou  sorrindo,  outras  vestindo 

camisas com mensagens ideológicas, mãe amamentando o filho, etc. A partir 

dessa exposição de imagens, cada participante escolhe uma figura e comenta 

para  o  grupo  de  que  forma ele/a  percebeu  o  exercício  da  sexualidade  na 

imagem escolhida. 

Iniciamos a segunda parte do trabalho mostrando novamente a imagem 

de  uma mãe amamentando  seu  filho  e  logo em seguida apresentamos ao 

grupo um quadro contendo as fases do desenvolvimento psicossexual segundo 

Freud.  O  grupo  demonstrou  bastante  interesse  nesta  atividade.  Foram 

estudadas  as  características  mais  comuns  das  fases  do  desenvolvimento 

psicossexual,  na  teoria  de  Freud,  desde  os  primeiros  dias  de  vida  até  a 

adolescência (período vivido pelas participantes do grupo).

A situação didática utilizada foi a demonstração, através de um quadro 

comparativo (nº 02),  a idade da criança ou adolescente e as características 

comportamentais da mesma.

Quadro nº 02 

FASE IDADE

0 A 2 ANOS

CARACTERÍSTICAS
SEXUALIDADE PELO TOQUE
CHUPAR O DEDO



CRIANÇA

3 E 4 ANOS

ACARICÍA O CORPO  DESCOBRINDO 
FONTES DE PRAZER

JÁ SE RECONHHECEM COMO 
MENINO/A
COMPARA TAMANHO DE ORGÃOS 
GENITAIS

Ao  final  da  análise  de  todo  o  quadro  comparativo  que  continha 

informações até os 18 anos incompletos, houve uma roda de conversa, onde 

cada membro da equipe pode expressar em que momento reconheceu suas 

próprias atitudes. 

Atividade  nº  03 -  AULA  DE  CAMPO  AO  HOSPITAL  IPERBA, 

localizado  no  bairro  de  Brotas,  denominamos assim,  por  se  tratar  de  uma 

atividade externa que trouxe uma experiência relevante para as participantes. 

O objetivo foi conhecer o serviço oferecido pela instituição, pois a primeira vista  

pode  parecer  estranho  uma  ida  a  uma  maternidade,  mas  houve 

intencionalidade em todos os planejamentos executados.  O contato  anterior 

com o Serviço Social daquela instituição serviu para que expuséssemos todos 

os objetivos e necessidades em relação aquela aula de campo. Colocamos que 

o enfoque não deveria ser somente sobre gravidez na adolescência, até porque 

este  conteúdo  não  fez  parte  diretamente  do  planejamento  e  sim  sobre  os 

outros serviços oferecidos pela instituição que não chegam ao conhecimento 

das jovens e do publico em geral, a exemplo do trabalho desenvolvido com 

adolescentes. Foi uma tarde em que as atividades executadas pelo IPERBA 

foram  ressaltadas.  As  adolescentes  consideraram  uma  das  melhores 

atividades da proposta.

Atividade  nº  04  -  “FALA  SÉRIO  SEXUALIDADE  TETRA”  -  Nessa 

atividade, o grupo foi convidado a assistir um vídeo de 3 min. cujo tema é a 

sexualidade  em  pessoas  com  deficiência  física.  Trata-se  de  um  rapaz 

tetraplégico que faz um depoimento onde narra algumas dificuldades que um 

jovem com deficiência enfrenta para viver plenamente sua vida sexual.  Ao citá-

las, traz à tona, várias situações provocadas por uma sociedade que trata de 

maneira desigual o diferente.

O vídeo foi considerado extremamente interessante pelas participantes, 

pois suscitou questionamentos que, até então, a maioria delas ainda não havia 

refletido. Por exemplos:



-Ir  a um motel (pois são raros os locais que tem estruturas adaptadas para 

pessoas com dificuldade de deslocamento);

-O preconceito: é quase senso comum a crença de que “os deficientes físicos e 

as pessoas com outro tipo de deficiência não fazem sexo”; paralelamente a 

esta questão exibimos uma charge (figura nº 01) sobre isto, o que gerou mais 

discussões.

Figura nº 01

-  A  pessoa  com  deficiência  é  ou  não  atrativa  sexualmente,  dentre  outras 

indagações;

Além  das  dificuldades  acima  relatadas,  o  narrador  contou  também 

algumas “barreiras internas” ou desafios pessoais para levar uma vida (quase) 

normal. Ao final da atividade, as participantes expuseram seu ponto de vista 

sobre a problemática e contaram outros casos correlatos. 

Considerações finais

O  desenvolvimento  do  projeto  de  sexualidade  foi  prazeroso  para  as 

mediadoras e para as participantes, pois a metodologia utilizada proporcionou 

uma vivência lúdica. Os registros nas fichas ao final das oficinas e no quadro 

avaliativo semanal mostraram isto.

Segundo  relato  de  uma  participante  as  oficinas  foram:  “produtivas, 

cheias de valores para a mulher. Com as oficinas ficou mais fácil saber 

direitos e deveres que temos na sociedade. Temas bastantes discutidos 

hoje em dia e dinâmico. Gostei bastante.”

A utilização da avaliação semanal  favoreceu o acompanhamento das 

atividades de forma contínua possibilitando compreender o entendimento das 

jovens sobre os assuntos abordados e quanto de relevância eles tiveram para 

o aprendizado das mesmas conforme figura nº 02.



figura nº 02

A realização deste trabalho num bairro periférico de Salvador mostrou 

que a educação sexual necessita fazer parte do processo de escolarização de 

crianças e adolescentes. Este tema precisa deixar de ser tratado como tabu. 

Neste  século  precisamos  primar  por  temas  que  possibilitem  um 

desenvolvimento integral do individuo e o tema da sexualidade humana ainda é 

cercado de preconceito e discriminação necessitando ser pauta das políticas 

públicas e do currículo escolar.
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