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A sexualidade é um assunto que está presente o tempo todo no interior das escolas e
dentro das salas de aula, e ainda hoje é visto como um tabu, no diálogo simplificado que
deveria acontecer entre educadores e educandos. A escola tem urgência em trabalhar assuntos
relacionados a relação sexual, doenças sexualmente transmissíveis (DST – AIDS) e gravidez
na adolescência, que são temas ligados à sexualidade, e que afloram na cabeça dos
adolescentes de forma natural, modificando o comportamento e despertando muita
curiosidade. Desta forma, esta é uma fase para a qual a escola não pode fechar os olhos ou
deixá-la apenas para os pais, mesmo porque a educação sexual na escola ajuda a esclarecer as
duvidas às perguntas que ainda estão sem respostas. Diante disso, realizamos uma pesquisa na
Escola E.E.E. F e médio José Francisco dos Santos, com alunos de uma turma de
aproximadamente 45 alunos, percebem-se a necessidade de trabalhar o tema sexualidade e
todas as conseqüências que o sexo sem responsabilidade pode acarretar. A pesquisa tem como
objetivo contribuir e esclarecer sobre a sexualidade, idéias preconceituosas e tabus
relacionados ao próprio corpo e possibilitar aos adolescentes análises e reflexões sobre os
fatores de risco que determinam ou favorecem o contágio e o desenvolvimento das doenças
sexualmente transmissíveis. O projeto foi desenvolvido através de debate, exposição de
vídeos e dinâmicas de grupo para integração. O papel da escola antigamente era passar
somente informações biológicas a respeito da sexualidade, desta forma este projeto inova, o
trabalho sobre a mesma, possibilitando uma reflexão e conscientização, com os alunos, onde a
linguagem utilizada será dentro do contexto dos adolescentes, introduzindo ao ambiente
escolar a “Orientação Sexual”, pois esta geração é a que mais tem dados sobre o corpo, o
aparelho genital e seu funcionamento, e nesta fenda entre o saber e o agir. Sabemos ainda, que
sexualidade não é um tema fácil de trabalhar, mas necessário, para que a escola auxilie a
família neste papel tão importante de conscientização do adolescer. Conclui-se após
realização das pesquisas e do projeto que os adolescentes estão bem informados, porém,
pouco conscientes dos prejuízos causados pelo sexo irresponsável.
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