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Resumo 

A escola é um espaço de construção e desconstrução de conhecimentos, que 
se expressa através de uma pluralidade de idéias e valores que complementam 
o cenário das informações. Possibilitando, através da discussão e fomentação 
do conhecimento, a orientação dos alunos quanto à sua saúde, de outros 
indivíduos e da família. Este trabalho tem como objetivo promover práticas 
educativas em saúde nas escolas da rede de ensino médio e fundamental, 
constituindo-se o projeto de extensão “Educação em Saúde e Qualidade de 
Vida para a Comunidade” desenvolvendo atividades educativas de promoção à 
saúde. Uma das atividades de extensão foi desenvolvida com alunos do ensino 
fundamental de uma escola estadual de Salvador/BA, abordando aspectos 
gerais da sexualidade entre outros temas sociais que envolviam a percepção 
da coordenação da escola. As atividades desenvolvidas sobre a temática 
sexualidade foram construídas ao longo de um processo de reflexão sobre o 
tema e modificadas a partir de situações emergentes em sala de aula.  Para 
alcançarmos o objetivo proposto – identificar elementos ideológicos implicados 
na sexualidade – entendemos necessário atividades lúdicas, respeitando a fase 
da adolescência do público alvo em questão, para que de forma prazerosa 
fosse possível transmitir-lhes segurança para a troca de experiências 
vivenciadas em comum por um grupo e assim compor o quadro global das 
estruturas e relações. Sob esse aspecto, entendemos que a intervenção em 
saúde no âmbito escolar é de fundamental importância, oportunizando-nos 
neste ambiente favorável a examinar, no discurso dos educandos, as 
desigualdades de gênero, opressão racial e outras práticas de poder que 
podem ser admitidas ou vistas como naturalizadas por falantes individuais e 
poder media-las fomentando a consciência crítica.   
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Introdução    

 

O século XX foi pródigo na elaboração de estudos e instrumentos 

ideológicos e legais em favor da criança. A partir da Declaração de Genebra, 

de 1924, que dispôs sobre a necessidade de se assegurar aos infantes 

proteção especial, tal princípio tornou-se tema recorrente nos diversos tratados 

internacionais. Em 1948, frisou-se essa orientação quando se inseriu na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, o direito da 

criança “a cuidados e assistência especiais”. O Pacto de São José – 

Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, em 1969, também previu o 

direito da infância à proteção, como “dever da família, da sociedade e do 

Estado” (RANGEL, 2001). 

Foi nesse panorama mundial, de ricas discussões acerca da dignidade 

humana e dos direitos fundamentais, que se elaborou a Constituição Federal 

do Brasil, promulgada em 1998, na qual se encontra inserida, em seu art. 227, 

o direito da criança à proteção integral, estando incluídos todos os direitos 

fundamentais da pessoa humana, além da absoluta prioridade na 

implementação e cumprimento desses (RANGEL, 2001). 

Em resumo, dentro dessa nova ótica, toda e qualquer criança é digna e 

merecedora de cuidados e proteção integral, sendo prioridade absoluta da 

família, do Estado e da sociedade. Assim, será possível a intervenção em seu 

favor em qualquer âmbito, para a garantia de seu direito a se ver a salvo de 

qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão. (conforme expressamente previsto no art. 5° da Lei 8.069/90 – 

Estatuto da Criança e do Adolescente) (RANGEL, 2001). 

O objetivo é assegurar a toda essa categoria social o acesso a 

educação, saúde, convivência familiar saudável, lazer, enfim, todas as políticas 

sociais básicas e, também, serviços protetivos especiais, quando a criança ou 

adolescente estiver em situação de risco social, como no caso da violência 

sexual. 
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           Neste contexto, o tema sexualidade torna-se relevante pois mesmo 

diante do desenvolvimento socio cultural e tecnólogico ocorrido no século XX, 

as informações relacionadas ao crescimento social e sexual não tem sido 

alcançados de forma adequada, levando a desinformação de forma geral, e 

consequentes danos na vida bio-psico-social e cultural dos adolescentes  

(GOMES, et al., 2002) 

Porém, percebe-se que as famílias não estão preparadas para orientar 

os adolescentes, o que gera um desconhecimento sobre o assunto ou as 

informações podem até mesmo ser multiplicada de forma deturpada, por meio 

de conhecidos, amigos, vizinhos, causando um desiquilíbrio psicossocail, 

muitas vezes, difícies de reverter. 

Sendo assim, sabe-se que a escola significa um local importante para se 

trabalhar conhecimentos, habilidades e mudanças de comportamentos. Ela 

representa um contexto propício e adequado para o desenvolvimento de ações 

educativas, atuando nas diferentes áreas do saber humano. E, neste sentido, 

mais do que nunca, há de se investir nas questões da sexualidade e das DST-

HIV/AIDS, entre outras, desmistificando, porém, preconceitos e tabus exitentes, 

bem como crenças, valores e mitos esteriotipados na educação das pessoas, 

ao longo dos tempos. Isto exige, portanto, estratégias pedagógicas 

apropriadas, visando a integração da família e da comunidade neste processo 

(OLIVEIRA; BUENO, 1997, P.72) 

A escola tem um papel fundamental, já que é um espaço de construção 

e desconstrução  de conhecimentos que expressa através de uma pluralidade 

de idéias e valores que completam o cenário das informações, possibilitando 

através das discurssões e fomentação do conhecimento, a orientação dos 

alunos quanto a sua saúde, de outros indivíduos e da família. 

É nessa perspectiva que a educação em saúde está com a atenção 

voltada para a troca de informações frente ao adolescente na unidade escolar, 

com o objetivo de promover a reflexão sobre o tema abordado, criar estratégias 

preventivas, visando reduzir o número de vítimas potenciais mediante 

informações sobre a realidade, conhecimento de técnicas e meios de auto-

proteção, oferecendo oportunidades e alternativas para diminuir os riscos e 



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 
Salvador - BA 

 

conseqüentemente qualidade de vida, prevenção de doenças, promoção de 

saúde, além do bem-estar. 

             A saúde está, pois, diretamente ligada à educação, no sentido 

de que estes são dois pilares da sobrevivência humana, que se encontra em 

uma constante construção. Desta forma, os enfermeiros, ao desenvolverem 

suas funções, entre elas a educação preventiva, têm um papel relevante na 

escola, principalmente no ensino fundamental, através da instrumentalização 

científica dos professores e de atividades de educação e saúde com os alunos 

(MOIZÉS; BUENO, 2010). 

Neste contexto, ressalta-se a importância do enfermeiro na promoção da 

saúde dos escolares, otimizando o desenvolvimento do adolescente,  

fornecendo-lhe subsídios para a construção da sua personalidade 

considerando seu estado de formação bio-psico-social, afetivo e intelectual. 

 

Objetivo 

 

O objetivo da educação em saúde na escola é promover aos alunos de 

ensino fundamental, orientações de forma prática e lúdica, visando identificar 

elementos ideológicos implicados na sexulaidade, respeitando a fase da 

adolescencia, do público alvo em questão, para que de forma prazerosa fosse 

possível transmitir-lhes segurança para as trocas de experiências vivenciadas 

em comum por um grupo e assim compor o quadro global das estruturas e 

relações. Sob esse aspecto, entendemos que a intervenção em saúde no 

âmbito escolar é de fundamental importância, oportunizando-nos neste 

ambiente favorável a examinar no discurso dos educandos as desigualdades 

de gênero, opressão racial e outras práticas de poder que podem ser admitidas 

ou vistas como naturalizadas por falantes individuais e poder media-las 

fomentando a consciência crítica.   

 

Metodologia 

 

Trata-se de atividades realizadas na Escola Estadual de Pau da Lima 

em Salvador/BA, uma atividade de educação e promoção a saúde, através do 
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Projeto de Extensão Educação em Saúde e Qualidade de Vida para a 

Comunidade, formado por 1 docente mestre em enfermagem responsável pelo 

projeto e 15 discentes do curso de graduação em enfermagem do Centro 

Universitário Jorge Amado, que se identificam com a área de educação em 

saúde desenvolvendo atividades, no período de abril a maio de 2011, com os 

alunos de 5ª a 8ª séries. Foram abordados aspectos gerais da sexualidade 

entre outros temas sociais que envolviam a percepção da coordenação da 

escola, utilizando para este fim recursos didáticos, aulas expositivas através de 

cartazes, álbum seriado, caça-palavras, músicas, métodos contraceptivos para 

visualização, distribuição de preservativos masculinos, folhetos e folders 

informativos, tendo o diálogo como uma importatne ferramenta no processo de 

educar para a sexualidade. Para isso os discentes foram sensibilizados com 

leituras e oficinas sobre a temática. 

 

Resultados e Discussões 

 

As atividades desenvolvidas sobre a temática sexualidade foram 

construídas ao longo de um processo de reflexão sobre o tema e modificadas 

apartir de situações emergente em sala de aula. 

Como profissional atuante no cuidado à saúde, o enfermeiro desenvolve 

atividades de educação que promovem a autonomia do adolescente, 

permitindo que ele compreenda as modificações existente no organismo e 

como lidar com os mesmos, fornecendo-lhe e permitindo o direito a cidadania. 

Alves e Brandão (2005) diz que a sexualidade torna-se domínio privilegiado 

para o exercício da autonomia nessa fase da vida, mesmo sob dependência 

financeira dos pais. 

O tema sexualidade necessita de discurssões efetivas, pois aparece nas 

falas dos adolescentes, de inúmeras formas, como uma questão primordial 

(MOIZÉS; BUENO, 2010). Sendo assim importante discutir e entender como 

adquirem e constroem posição relativa a sexualidade. 

           A questão do respeito à diversidade sexual na esfera escolar aponta 

para uma carência de intervenções. Este fato vem contribuindo para a 



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 
Salvador - BA 

 

perpetuação de problemas sociais que acabam por envolver milhares de 

cidadãos no seu cotidiano (CAMEL; PIMENTA, 2008). 

Vale ressaltar que a adolescência, período de definição de identidade, é 

caracterizada por uma fase de mudanças no qual corpo do adolescente passa 

por transformações. Aviance, Pedrão e Costa Junior (2005) afirma que é nesse 

momento da vida que há uma maior cobrança por parte do adolescente 

consigo mesmo e também  um período preparatório para o início de escolhas 

profissionais, considerado um  passo importante para o adolescente, pois é 

através da aquisição de sua independência financeira que o mesmo vai 

conquistando sua autonomia, porém, essa fase também pode ser geradora de 

conflitos e frustrações. 

A medida que iam revelando os problemas, foi possível identificar que 

houve maior compreensão e interpretação das orientações oferecidas. Depois 

da implementação das atividades, percebe-se que muitas dúvidas levantadas 

foram sanadas e muitas informações foram compartilhadas. 

Durante a realização das atividades, alguns relatos chamaram a atenção 

e conferiu que ações como esta é de extrema importância, tem sempre algo 

novo a ensinar e aprender, percebe-se alguns equivocos em relação a 

sexualidade, sendo que, se os adolescentes fossem mais esclarecidos, 

possibilitaria mudanças nas relações sociais, nos preconceitos, machismo e 

engodo. 

 

Conclusão 

 

Por fim, foi extremamente gratificante enquanto graduandos em 

enfermagem, participar e desenvolver as atividades, pois vivenciamos 

momentos únicos na construção do conhecimento de jovens e adolescentes 

que não tiveram oportunidades anteriores de obterem discussões 

fundamentadas no cotidiano e nos aspectos de vida saudável. Não só de 

informação, como também, de carinho respeito e dignidade que são 

importantes para a formação do cidadão. E, enquanto estudantes atuaram 

tentando reverter esse quadro compartilhando informações. 
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É absolutamente necessária a atuação na escola sobre sexualidade e 

doenças sexualmente transmissíveis para minimizar os fatores de riscos 

mediante orientações pertinentes à realidade dos jovens, como também 

capacitá-los para o amadurecimento da cidadania (BESERRA, et al., 2008). 

 Ao final das atividades, concluímos que chegamos com sucesso ao 

nosso objetivo, despertando o interesse e curiosidades do aluno, no que diz 

respeito a sua saúde e do seu semelhante enquanto multiplicadores.  
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