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SEXUALIDADE: PREVENINDO, INFORMANDO E ESCLARECENDO DÚVIDAS. Letícia 
Possebon Müller, Dilmar Xavier da Paixao (orient.) (UFRGS). 
Relatamos oficinas de ensino com alunos do ensino fundamental e médio, na Escola Bento Gonçalves, 

Porto Alegre, solicitada pela direção. Até a 4ª série, objetivamos: ampliar o conhecimento do corpo; salientar 
diferenças entre os sexos; discutir reprodução humana e fortalecer a família a partir das relações interpessoais. Como 
materiais utilizamos bonecos anatômicos, folhas de papel e canetas para que desenhassem sua família, desenhos 
ilustrativos da concepção até o nascimento (formação do embrião/feto) e, um túnel de tecido (para a simulação do 
nascimento). Agentes comunitários do PSF Jenor Jarros, professores e funcionários da escola e acadêmicos de 
Enfermagem da UFRGS apoiaram as ações. As oficinas aconteceram a partir das vivências dos alunos e discussão 
das suas realidades. A clientela esteve composta por discentes de 1ª à 4ª séries. Os resultados foram obtidos com a 
identificação de diferenças físicas e comportamentais entre os sexos; o entendimento sobre a concepção e a formação 
do bebê, os tipos de nascimento e exposição das formações familiares bem como dos papéis representados na 
família. Da 5ª à 8ª série, abordamos educação sexual com prevenção de DSTs, anticoncepção, reprodução, mitos e 
tabus da sexualidade. Visavam ampliar o conhecimento; discutir sexualidade na adolescência e contribuir na 
resolução de dúvidas. Dessas atividades, concluimos como indispensáveis os papéis da família e da escola na 
orientação dos educandos, e que esses assuntos não são abordados em comunicação direta, persistindo dúvidas, tabus 
e problemas evitáveis, como a gravidez na adolescência, a exploração infantil e a promiscuidade. Aos profissionais 
de saúde e de educação, resta compreender a necessidade de uma linguagem mais acessível aos jovens, fato 
comprovado nas avaliações pelas referências elogiosas dos participantes, manifestas na avaliação do trabalho e aos 
professores das turmas. 
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