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Resumo 

 

O projeto de extensão “Educação em Saúde e Qualidade de vida para a 
comunidade” é constituído de 1 docente responsável pelo projeto e 15 
discentes do curso de graduação em enfermagem do Centro Universitário 
Jorge Amado do 6º ao 8º semestre, que se identificam com a área de educação 
em saúde e se propõem a desenvolver atividades educativas de promoção à 
saúde na comunidade, unidades comerciais e escolas públicas de Salvador. 
Uma dessas atividades de extensão foi desenvolvida com alunos do ensino 
médio de uma escola estadual de um bairro de Salvador/BA, abordando 
aspectos gerais da sexualidade entre outros temas de abordagens sociais que 
envolviam a percepção da coordenação da escola e dos próprios alunos. As 
atividades que envolveram a temática sobre sexualidade tiveram como objetivo 
explanar junto aos alunos aspectos relacionados à vivência da mesma, além de 
favorecer aos participantes do projeto a integração entre conhecimento popular 
e cientifico que é de grande valia para a formação profissional. Esse contato 
proporcionou a declaração de relatos de experiência dos alunos que nortearam 
a conduta do grupo do projeto, que observou a necessidade de ampliar a 
discussão sobre sexualidade, visto que os adolescentes demonstraram 
questionamentos a cerca do tema, não só sobre aspectos fisiológicos como de 
relacionamento e patologias ligadas ao ato sexual. Podemos concluir que as 
atividades de educação em saúde são de suma importância para que as 
pessoas, e nesse esse caso específico os adolescentes, adquiram informações 
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e com elas possam tomar decisões sobre sua própria saúde; e que a escola 
além de um local para o aprendizado de conteúdos sistemáticos também 
constitui-se um ambiente favorável a aquisição e trocas de experiências e 
construção de senso crítico. 
 
Palavras-chaves: Educação; Sexualidade; Adolescentes. 
 

Introdução 

 

O projeto de extensão “Educação em Saúde e Qualidade de Vida para a 

Comunidade” é constituído de 1 docente e 15 discentes do curso de graduação 

em Enfermagem do Centro Universitário Jorge Amado, cursando do 6° ao 8° 

semestre, que se identificam com a área de educação em saúde e se propõem 

a desenvolver atividades educativas de promoção à saúde em comunidades e 

escolas públicas de Salvador. 

 Visto que a educação popular em saúde tem como objetivo realizar 

abordagens metodológicas com o homem e os grupos envolvidos no processo 

de participação popular, fomentando maneiras coletivas de aprendizado e 

investigação (SILVA, et al., 2010), torna-se necessário o respeito ao 

conhecimento popular, incorporando-os às práticas de saúde. 

       As ações de educação em saúde devem ter funções educativas 

representadas por atividades que a integram. Essas atividades incluem a 

estimulativa, que busca atrair o indivíduo a participar do processo; a 

exercitativa, onde a construção do saber será realizada; a orientadora; a 

didática, que se responsabiliza pela transmissão e veiculação de 

conhecimentos; e a terapêutica que permite retificar os eventuais descaminhos 

do processo educativo (LEVI, et al., 1996). 

  As práticas de Educação e Saúde têm uma história fortemente 

influenciada pelo higienismo causada pela revolução bacteriana. Estas práticas 

inspiradas no higienismo se firmavam sobre o conceito de que possuir bons 

hábitos de higiene era condição suficiente para se obter saúde, e as ações 

educativas se baseavam apenas em repasse de informações (ACIOLI, 2008). 

Assim as práticas de educação em saúde eram demasiadamente autoritárias. 

O ingresso dos profissionais de saúde nas práticas de educação popular 

a partir de 1970 agregou ao setor de saúde uma cultura de relação com as 
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classes populares que representou uma ruptura com a tradição autoritária e 

normatizadora da educação em saúde (SILVA, et al., 2010). 

Com isso buscou-se romper com o modelo normatizador, propondo um 

movimento de continuidade no processo de troca de experiências, propondo, 

desta forma, a articulação das dimensões individuais e coletivas do processo 

educativo (SILVA, et al., 2010). Assim, esta proposta pressupõe a 

compreensão do outro como sujeito que possui conhecimento e que não seja 

somente receptor de informações, respeitando o universo cultural e suas idéias 

de saberes popular e científico (ACIOLI, 2008). 

 Consideramos que é papel da escola propiciar a aquisição de saberes 

elaborados que instrumentem os indivíduos para ação no meio social ao qual 

pertencem e que é nesse espaço que se inicia o exercício da cidadania e 

aprendizagem da relação entre conhecimento científico e o cotidiano, o que 

possibilita novas reflexões, interpretações e ações sobre a realidade. Assim, a 

educação em saúde em escolas exige o trabalho, de maneira direta, com os 

conhecimentos espontâneos dos alunos e com conhecimentos científicos, 

provocando o desenvolvimento do senso crítico, para que os alunos possam 

compreender, modificar e intervir em suas próprias vidas (PRADO, CAMPOS, 

MODOLO, 2008). 

 Com essa perspectiva pode-se perceber que as experiências de 

extensão comunitária constituem-se em espaços de construção de 

conhecimentos e de experimentação de formas de cuidado de Enfermagem em 

Saúde Pública frente aos espaços sociais que possuem estes sujeitos 

específicos (ACIOLI, 2008). 

As experiências de extensão universitária são capazes de despertar nas 

pessoas a capacidade de decidir sobre sua própria saúde. Desta forma, as 

informações sobre saúde e doença devem ser discutidas com os indivíduos e 

grupos populacionais para a possibilidade de um estilo de vida mais saudável. 

Isso deve ocorrer a partir da identificação de problemas e necessidades de 

saúde da população, estimulando a reflexão crítica (ALVES; AERTS, 2011). 

O projeto de extensão “Educação em saúde e Qualidade de vida para a 

Comunidade” tem a escola como um dos locais para as atividades de 

promoção em saúde utilizando métodos pedagógicos de ensino e troca de 
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experiências, “identificando as necessidades e demandas da criança, com 

metodologias participativas e práticas educativas que estimulam o 

envolvimento de toda a comunidade escolar” (MACIEL, et al., 2010, p. 390). 

Desta forma, as atividades educativas e as informações sobre promoção 

da saúde devem ser discutidas nas comunidades e principalmente nas escolas, 

que além de um local para o aprendizado de conteúdos sistemáticos, também 

se constitui um ambiente favorável a aquisição e trocas de experiências e 

construção de senso crítico.  

 

Objetivos 

 

O Projeto de Extensão tem como objetivo principal oferecer à 

comunidade informações sobre saúde e qualidade de vida, além de favorecer 

aos participantes do projeto a integração entre conhecimento popular e 

cientifico de grande valia para a formação profissional do enfermeiro. As 

atividades que envolveram a temática sobre sexualidade tiveram como objetivo 

explanar junto aos alunos aspectos relacionados à vivência da mesma e 

esclarecer os questionamentos mais comuns. 

 

Metodologia 

 

Foi realizada, através do projeto de extensão, uma ação de educação 

numa escola estadual da cidade de Salvador/BA com alunos do ensino médio 

nos dias 03, 10 e 17 de Maio de 2011. As oito turmas que participaram desta 

ação tinham em média 30 alunos cada, totalizando 240 estudantes que 

participaram das atividades que, dentre outros, incluíam a temática 

Sexualidade, abordando também DST’s/AIDS e Gravidez na Adolescência. 

Para o cumprimento das atividades foram utilizados diálogos, passatempos, 

ilustrações, cartazes, exercícios de fixação, vídeos e dinâmicas.  

Cada turma foi coordenada por uma dupla distinta dos integrantes do 

projeto. A discussão sobre o assunto “Sexualidade” se iniciou com a 

explanação dos aspectos fisiológicos comuns durante a puberdade, como a 

ação dos hormônios femininos e masculinos e as mudanças corporais comuns 
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nessa fase. A abordagem sobre o início da vida sexual despertou bastante 

interesse por parte dos alunos, direcionando o diálogo para o uso de métodos 

contraceptivos e de barreira, dando ênfase à prevenção de doenças e gravidez. 

A partir daí buscou-se relatos do convívio dos alunos com as DST’s, e 

percebeu-se a falta de conhecimento sobre o tema, visto que era perceptível a 

dificuldade em se distinguir uma patologia da outra. As ilustrações utilizadas 

para demonstrar a sintomatologia das enfermidades desencadearam uma 

expectativa dos estudantes, que não tinham o conhecimento em relação às 

manifestações clínicas das DST’s. Essa reação fez o grupo perceber que esse 

tema ainda é explorado com muito receio, tanto no âmbito escolar como 

familiar. Para finalizar o encontro discutiu-se sobre gravidez na adolescência, a 

responsabilidade de ter um filho principalmente nesta fase da vida e enfatizou-

se a importância do uso contínuo do preservativo. 

Os integrantes do grupo forneceram seus contatos para que o diálogo 

prosseguisse, visto que mesmo após toda a explanação ainda existiam muitas 

dúvidas. Daí se deu, também, a idéia de se planejar posteriormente um blog do 

projeto de extensão para que fossem divulgadas informações sobre a temática 

sexualidade entre outras. 

 

Resultados e Discussão 

 

A participação do projeto de extensão nas escolas partiu da necessidade 

de um olhar atencioso sobre esse público dando ênfase as maiores demandas. 

A adolescência é uma fase única na vida de qualquer pessoa e 

caracteriza-se por um período de dúvidas, crises de identidade e familiar, 

inquietações, transformações no corpo e na mente. É um momento onde 

formam-se novos laços afetivos, paixões, amigos, além das influências que as 

pessoas próximas e o meio em que vivem exercem na formação da 

personalidade dos adolescentes. 

Nos encontros observou-se que a sexualidade mostrou-se acentuada 

nesse grupo, despertando a iniciativa de dialogar sobre esse assunto. Embora 

existisse um conteúdo programático, decidiu-se abrir a discussão para o 

entendimento acerca dos conhecimentos que tinham possuíam previamente 
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sobre a temática para que, assim as dúvidas mais frequentes fossem 

levantadas e as respostas pudessem ser construídas de forma didática e 

relacional a fim de serem colocadas em prática no cotidiano destes 

adolescentes.  

Durante a discussão observou-se a falta de conhecimento dos 

estudantes. Seguiu-se esclarecendo pontos básicos sobre a sexualidade que 

vão desde desenvolvimento de características inerentes ao corpo na fase da 

puberdade sobre influências hormonais em ambos os sexos, passando por 

cuidados primordiais com a higiene íntima, chegando a prevenção de gravidez 

nessa fase e Doenças sexualmente transmissíveis e Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (DST/AIDS). Embora muitos jovens não tenham 

apresentado domínio acerca das vertentes abordadas, observou-se que as 

perguntas mais veementes foram sobre DST´s.  

A cada descrição das doenças, notava-se a atenção e surpresa dos 

adolescentes diante dos recursos áudio-visuais utilizados, já que foram 

utilizados materiais educativos para discutir as patologias. Daí partiram-se os 

questionamentos: “ Como é que pega?” , “ Dói?” , “ E o tratamento?” , e a mais 

veemente : “ Tem cura?” 

Diante dessa última pergunta foi formada uma grande preocupação, pois 

os jovens demonstraram apreensão sobre a cura dando maior importância 

àquelas que não possuem: “Ah, se tem cura eu pego tomo remédio e fico bom”. 

Esse tipo de pensamento foi comum entre os alunos, e fez-se necessário uma 

maior dedicação fazendo-os perceber que tendo ou não cura o importante é 

prevenir a contaminação e o meio mais eficiente é o preservativo masculino ou 

feminino. 

Uma resistência observada durante as atividades foi o uso do 

preservativo e principalmente, as jovens, optam por contraceptivo hormonal 

oral ou injetável na intenção de prevenir a gravidez e acabam por contrair uma 

DST: “Eu tomo pílula, preciso usar camisinha?”  

Diante desses questionamentos o grupo percebeu que o conhecimento 

dos alunos acerca do assunto é, muitas vezes, baseado em informações 

errôneas. Sabendo que a escola é um dos ambientes mais frequentados pelos 

adolescentes, acredita-se que esta instituição seja um espaço importante para 
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os profissionais desenvolverem a sistematização desse conhecimento e 

aprendizagem, assim a enfermagem deva utilizar esse espaço para 

desenvolver a educação em saúde, ampliando sua atuação nas escolas. Os 

enfermeiros, como profissionais de saúde com formação generalista, atuam 

nas diversas áreas, preventivas ou curativas, sendo que na educação em 

saúde, a saúde dos adolescentes constitui uma interface da sua atuação 

(FREITAS; DIAS, 2010). 

A sexualidade na adolescência é permeada por uma dinâmica de ações, 

pensamentos e modificações, portanto todas as dúvidas devem ser 

esclarecidas para que essa fase possa ter o afastamento das DSTs no seu 

cotidiano e, caso haja contaminação, devem ser bem orientados quanto a 

transmissão e tratamento. A sexualidade é inerente ao homem, “portanto, faz 

parte também da vida dos(as) adolescentes. É objeto de estudo e intervenção 

das políticas públicas e tem sido cada vez mais discutida, principalmente 

devido ao aumento dos índices de gravidez e de incidência de Aids na 

população jovem” (MAHEIRIE, et al., 2005, p. 538) 

Estabelecer um bom relacionamento mostrou-se de extrema importância 

para que eles relatassem suas experiências e questionamentos. Isso pôde ser 

constatado durante o projeto e mesmo no término das atividades nessa escola, 

visto que o projeto segue em outros campos, diante do contato dos alunos. 

Vale salientar que com esse público é de extrema relevância a 

construção do conhecimento. A educação em saúde parte da relação entre os 

sujeitos, numa tentativa de realizar trocas de informações especialmente sobre 

algumas temáticas que fazem parte do cotidiano dos jovens, enfatizando a 

apreensão das informações. 

 

Conclusão 

 

Por se tratar de adolescentes, existe a necessidade de abordar temas 

relacionados à saúde no que diz respeito à prevenção, principalmente pela 

questão da sexualidade aflorada comum dessa fase. A falta de informação 

pode ocasionar o contato precoce com alguma dessas doenças sexualmente 

transmissíveis hasteando assim os custos do setor saúde, visto que tratamento 
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custa bem mais que prevenção e a educação em saúde mostra-se eficiente 

nesse sentido.  

Deste modo, as atividades de educação em saúde são de suma 

importância para que as pessoas, e nesse caso específico os adolescentes, 

adquiram informações e com elas possam tomar decisões sobre sua própria 

saúde. A escola além de um local para o aprendizado de conteúdos 

sistemáticos também se constitui num ambiente favorável a aquisição e trocas 

de experiências e construção de senso crítico.  
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