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RESUMO 

Registros revelam que os adolescentes estão entre as pessoas mais 
vulneráveis a contaminar-se sexualmente e os índices altos de 
gravidez precoce indicam que adolescentes necessitam de uma 
atenção especial. Assim, o desenvolvimento de programas de 
prevenção aparece como prioridade na tentativa de controle e 
combate as doenças e gravidez precoce. Diante disso os autores 
desenvolveram um projeto de Orientação Sexual para conhecer 
as opiniões, percepções e avaliações dos adolescentes sobre o 
programa do qual participaram, sobre campanhas relacionadas a 
temática, como também sobre suas experiências, atitudes, valores, 
mitos e crenças referentes às questões relacionadas a sexualidade 
e sobre os programas existentes aos adolescentes no município 
onde residem. Para tanto, foram formados dois grupos com 
adolescentes entre 14 a 18 anos. Cada grupo foi composto por até 
15 participantes e aconteceu quinzenalmente, com duração de 2 
horas cada encontro. Foram realizados 8 encontros no decorrer do 
1º semestre de 2009. Assuntos diversos foram discutidos e 
diferentes instrumentos e materiais foram utilizados, tais como: 
questionários, documentários e leituras. Os resultados mostraram 
que projeto foi muito bem avaliado, pois 80% dos adolescentes o 
julgaram como sendo excelente. Mudanças comportamentais, de 
opiniões e de valores foram mencionadas pela maioria dos 
participantes. Verificou-se ainda que a maioria não havia 
participado de nenhuma proposta anterior que abordasse a 
sexualidade como tema, e também desconhecem no município 
locais que trabalhem com tal temática. Propuseram e 
confeccionaram campanhas preventivas, as quais foram 
transformadas em informativos para distribuição. Acredita-se 
que esta pesquisa pôde verificar mudanças ocorridas com os 
adolescentes e que foi possível propor formas de intervenções 
para adolescentes mais condizentes com suas reais necessidades.  

Palavras-Chave: adolescentes; prevenção; orientação sexual; 
saúde; educação.
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1. INTRODUÇÃO 

A AIDS, causada pelo vírus da Imunodeficiência Humana - HIV, surgiu na década de 80 e 

teve seu primeiro caso registrado no Brasil em 1982, no Estado de São Paulo (SANTOS, 

1999). Esta doença é incurável e é uma realidade mundial. Sabe-se que, apesar dos 

sucessos clínicos obtidos com tratamentos, não há um controle efetivo no combate à 

disseminação do vírus, uma vez que o número de pessoas contaminadas cresce 

anualmente.  

Sendo assim, a prevenção desponta então como a principal arma na luta contra 

esta epidemia, que assusta a todos com seus altos índices de contaminação (NETO, 1994).  

Uma pesquisa realizada e disponível no site do Mistério da Saúde aponta que 

atualmente a maior parte dos casos de HIV/AIDS e DSts, se concentra na faixa etária de 

25 a 49 anos. Considerando que o vírus pode ficar incubado por 10 anos ou mais, a faixa 

etária “teen” continua sendo considerada uma população que apresenta grande 

vulnerabilidade. No entanto, é possível constatar no mesmo site que, nos últimos anos, 

tem-se verificado um aumento percentual de casos na população acima de 50 anos, em 

ambos os sexos. (www.ministeriodasaude.gov.br/saude). 

Ao ser realizado uma análise histórica dos casos identificados de AIDS no Brasil, 

no período de 1980 a junho de 2007, dados mostram que foram notificados 474.273 casos 

de AIDS no País e que a maior concentração deles ocorre no sudeste, com 289.074 casos 

notificados. Esta mesma análise mostra também a identificação de 314.294 casos de AIDS 

em homens e 159.793 em mulheres e que ao longo do tempo, esta distribuição (diferenças 

entre os sexos) vem diminuindo de forma progressiva. Em 1985, havia 15 casos da doença 

em homens para 1 em mulher. Hoje, a relação é de 1,5 para 1. Na faixa etária de 13 a 19 

anos, há inversão na razão de sexo, a partir de 1998. Tais dados podem ser encontrados no 

mesmo site já mencionado anteriormente.  

Destaca-se que, assim como a AIDS, outras doenças sexualmente transmissíveis 

atingem adolescentes. A gravidez precoce é também outro fato de preocupação. Taquette 

(et. al, 2004) anunciam que o número de adolescentes grávidas e de adolescentes 

contaminados com DST/AIDS vêm aumentando ano após ano. Este fato deixa clara a 

importância de se trabalhar no sentido de mudar essa realidade, o que pode ser feito por 

diversas propostas, entre elas, por meio de projetos de orientação sexual. 

 Taquette et al. (2004) afirmam ainda que os adolescentes têm iniciado as 

atividades sexuais cada vez mais cedo e com um número diversificado de parceiros, e que 
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isto tem contribuído para aumentar o risco de contaminação, uma vez que é baixo o índice 

de adolescentes que utilizam preservativo em suas relações sexuais.  

Dessa forma, projetos de orientação sexual podem ser uma das possibilidades de 

intervenção que podem contribuir no combate dessa vulnerabilidade. 

A população de forma geral tem concordado com propostas de trabalhos 

preventivos direcionadas aos adolescentes. De acordo com uma pesquisa do Instituto 

Datafolha realizada em dez capitais brasileiras e divulgada em junho de 1993, 86% das 

pessoas ouvidas eram favoráveis à inclusão de Orientação Sexual nos currículos escolares. 

Nota-se que, esta é uma pesquisa antiga e que há 16 anos as pessoas já evidenciavam a 

importância desses trabalhos nas escolas. No entanto, o assunto é abordado por meio dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e não por meio de projetos específicos.  

Uma pesquisa realizada por Reis e Monteiro (2007) com 100 adolescentes na faixa 

etária entre 14 e 19 anos, constatou que as fontes mais citadas de informações sobre a 

sexualidade advém dos colegas, primos e irmãos e apenas. 10% das respostas referiam-se 

a escola como sendo uma fonte de informações sobre sexualidade. Dessa forma, essa 

pesquisa mostra que tantos os pais como a escola têm pouca participação como fontes de 

informações para tais adolescentes. Suplicy et al. (1994) ressaltam que apesar do 

reconhecimento da importância do trabalho, este é pouco realizado no Brasil.  

Os resultados de trabalhos de orientação sexual bem-sucedidos reforçam a 

importância que este tem para a prevenção de doenças e gravidez precoce. Estes 

resultados indicam que a taxa de utilização de preservativos aumenta (BRASIL, 2006; 

FAUSTINI et al., 2003). 

Carvalho, Rodrigues e Medrado (2005), ilustram que no trabalho de orientação 

sexual realizado com estudantes do ensino fundamental de uma escola do interior de 

Minas Gerais, eles tiveram como intenção não simplesmente passar informações sobre os 

aspectos biológicos da sexualidade, mas sim promover juntamente com os adolescentes “a 

reflexão e elaboração de sentimentos, comportamentos e conhecimentos compartilhados 

face à sexualidade, levando em consideração suas angústias e inseguranças relacionadas 

ao tema.”. Concluíram com este trabalho houve mudanças qualitativas no comportamento 

desses indivíduos.  

Guimarães e Witter (2007) consideram que houve um aumento no conhecimento 

das informações sobre DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis) e que o uso de 

métodos contraceptivos também aumentou. No entanto apontam que a sua utilização 

ainda permanece baixa entre jovens. Fato este que também ressalta a importância do 

trabalho de orientação sexual direcionados a eles.  
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Desta forma, conforme se considerou anteriormente, os adolescentes estão entre 

os sujeitos mais vulneráveis à contaminação. Considerou-se também que a prevenção 

nesta faixa etária, torna-se prioridade. Assim, trabalhos preventivos devem ser propostos, 

mas para tal, devem ser pautados por pesquisas que apontam e explicam as causas dessas 

vulnerabilidades. 

Algumas explicações para esta vulnerabilidade adolescente são destacadas por 

diversos autores que consideram algumas características, não apenas os aspectos físicos, 

mas principalmente os emocionais, psíquicos e comportamentais dessa população, e 

também os fatores sociais, como sendo os principais desafios ao controle da epidemia. 

Dentre esse conjunto de fatores pode ser destacados a tendência ao início cada 

vez mais precoce da vivência da sexualidade e ao uso indevido de drogas, 

independentemente da classe social, o despreparo para lidar com a sexualidade, a 

onipotência, a dificuldade para tomar decisões, a indefinição de identidade, a dificuldade 

de administrar esperas e desejos, a necessidade de afirmação grupal e o conflito entre 

razão e sentimento (SANTOS, 1999;  MARQUES et al., 1999). 

Segundo Marques et al. (1999) a limitada informação é outro fator contribuinte 

para a vulnerabilidade. Ayres et al. (1999) também apontam a falta de acesso à educação e 

serviços de saúde; bem como a pouca comunicação efetiva sobre o assunto, como fatores 

que se relacionam com a vulnerabilidade dos adolescentes. A inadequação dos serviços e 

a postura dos educadores que não se encontram preparados para lidar com esta 

população, foram mencionadas por Júnior (1999) como fatores sérios que impedem o 

oferecimento de trabalhos de qualidade. Ele afirma: que existe “um tratamento 

discriminatório e preconceituoso, que inibe o adolescente ao invés de encorajá-lo a expor 

suas dúvidas e inquietudes” (JÚNIOR, 1999, p. 227). 

Diante destas considerações, fica evidente que um trabalho de Orientação Sexual 

que envolva aspectos psicossociais e subjetivos se impõe como necessidade e, portanto, 

privilegiar propostas que envolvam a prevenção de riscos, torna-se prioridade, 

necessitando ser implementadas. A psicologia pode oferecer esta contribuição ao criar um 

espaço de comunicação, liberdade e respeito ao jovem, para que ele aprenda entre outras 

coisas, a se valorizar e a se cuidar (SANTOS, 1998; SUPLICY, 1998). 

É função, portanto, do Psicólogo implementar, desenvolver e acompanhar 

atividades que cumpram com estes objetivos. É desejo dos pesquisadores fazê-lo. 

Preocupações com isto permeiam a formação e inquietação dos pesquisadores, que 

durante um semestre de estágio realizado e contato com adolescentes, reforçou a 

importância e necessidade de se trabalhar com a temática proposta. 
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2. OBJETIVOS  

• Desenvolver um projeto de orientação sexual destinado a adolescentes 
com idade entre 14 e 18 anos. 

• Identificar as opiniões, atitudes, valores, mitos e crenças que os 
adolescentes tenham no início e após o término do projeto, em relação às 
questões relacionadas à sexualidade, entre elas: HIV/AIDS, gravidez; 
métodos contraceptivos, recursos da comunidade em relação à prevenção, 
entre outros.  

• Conhecer as opiniões, percepções e avaliações dos adolescentes sobre o 
projeto do qual participaram, como também sobre os programas e 
campanhas que a mídia e o município onde residem oferecem para 
adolescentes em relação à sexualidade.  

3. RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

Registros revelam que os adolescentes estão entre as pessoas mais vulneráveis a 

contaminar-se sexualmente. Índices altos de gravidez na adolescência também indicam 

que adolescentes necessitam de uma atenção especial. Assim, o desenvolvimento de 

programas de prevenção, como é o trabalho de orientação sexual, aparecem como 

prioridade na tentativa de controle e combate à doenças e gravidez precoce. 

É, portanto, a partir de projetos de orientação sexual que o psicólogo pode 

contribuir significativamente, por ele ser um agente articulador de mudanças e que busca 

através de ações planejadas e positivas, prevenir problemas futuros.  

Desta forma torna-se fundamental que o Psicólogo deixe de ser alguém a quem 

Instituições recorram apenas em momentos de emergência, e passe a ser aquele que busca 

influenciar políticas sociais e educacionais, reafirmando seu compromisso social, através 

da realização de programas, que atinjam a grupos e a totalidade da comunidade, o que 

inclui, portanto os programas de prevenção, como é um trabalho de orientação sexual. 

Diante da relevância exposta sobre Projetos de Orientação sexual, os autores 

dessa pesquisa, procurarão desenvolver um projeto para melhor conhecer as opiniões, 

percepções, e avaliações dos adolescentes sobre o programa do qual participou, sobre 

campanhas relacionadas a temática, como também sobre suas experiências, atitudes, 

valores, mitos e crenças referentes às questões relacionadas a sexualidade. 

Compreender a opinião dos adolescentes é importante e necessário, uma vez que 

a literatura mostra que a participação deles em pesquisas é escassa. Este fato torna esta 

pesquisa relevante do ponto de vista psicossocial.  
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Desta forma, o interesse dos autores sobre a temática em estudo se dá não por 

apenas saberem da necessidade e importância que esse tema implica, mas também por 

este constituir a fonte de inúmeras indagações e reflexões surgidas no decorrer de sua 

formação. 

Constituiu, portanto, a busca dos autores, contribuír com um tema que requer 

maiores conhecimentos e esclarecimentos, como também satisfazer seus anseios pessoais.     

4. METODOLOGIA 

Fizeram parte desse projeto 15 adolescentes de ambos os sexos, divididos em dois grupos, 

denominados grupo A e grupo B. Tal divisão ocorreu devido às outras atividades que os 

adolescentes realizavam na instituição. Dessa forma cada um se inseriu no horário que 

julgaram mais adequado. A idade dos participantes variou entre 14 a 18 anos com 

predominância na faixa etária de 16 anos. 

Os oito encontros propostos foram realizados nas dependências da Instituição e 

ocorreram quinzenalmente aos sábados com a duração de duas horas cada. Tais encontros 

ocorreram ao longo do primeiro semestre de 2009.  

Os materiais/instrumentos utilizados foram os seguintes: Caixa de questões; 

Questionários; Vídeos; Textos para discussão; Técnicas de dinâmicas de grupo; Carta 

informativa sobre o trabalho realizado. 

5. DESENVOLVIMENTO  

Foram realizados 8 encontros (grupo A e grupo B), ambos com duração de duas horas. 

Cada encontro teve seus objetivos definidos antecipadamente.   

Desta forma, no 1º encontro o objetivo foi esclarecer aos participantes a proposta 

de trabalho, bem como realizar uma apresentação dos alunos/pesquisadores e dos 

participantes. Além disto, foi neste encontro que foi possível colher as sugestões de temas 

que os participantes tinham interesse de discutir no decorrer dos demais encontros. Essa 

caixa acompanhou todos os encontros e norteou as atividades realizadas. 

Os temas por eles mencionados nos dois grupos foram semelhantes. São eles: 

DST/HIV/AIDS, HOMOSSEXUALIDADE, MÉTODOS CONTRACEPTIVOS, 

CONSULTA MÉDICA, DIFERENÇAS DO CORPO E CONVERSA COM OS PAIS SOBRE 

SEXUALIDADE E VIRGINDADE. Utilizou-se uma técnica de dinâmica de grupo, a qual 

permitiu o conhecimento e interação entre participantes e alunos/pesquisadores. Foi feito 
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o contrato com o grupo, e foi entregue a carta informativa aos pais ou responsáveis sobre 

o trabalho de que seus filhos participariam.  

No 2º encontro o tema discutido em ambos os grupos foi: A PILULA DO DIA 

SEGUINTE. Para isto utilizou-se a leitura de dois textos diferentes entre si. Um texto 

defendia o uso da pílula negando que tal pílula fosse abortiva. O outro texto apontava o 

uso como método abortivo. O grupo foi dividido em dois para que ambos debatessem o 

tema de acordo com texto lido. Tal discussão era sobre o posicionamento diferente entre a 

igreja e a ciência com relação ao uso da PILULA DO DIA SEGUINTE.  

Neste encontro foi aplicado um questionário contendo 6 questões abertas e 

fechadas, que tiveram como finalidade conhecer aquilo que os adolescentes sabem sobre 

métodos contraceptivos e sobre suas expectativas em relação ao projeto de orientação 

sexual do qual participariam. 

No 3º encontro o tema discutido foi sobre O USO CORRETO DOS MÉTODOS 

CONTRACEPTIVOS. Utilizou-se de apresentação oral e expositiva com o apoio de um 

instrumento (pênis de borracha) que permitiu aos adolescentes aprenderem corretamente 

a colocar um preservativo masculino. Os dois grupos participaram e interagiram de forma 

positiva, debatendo sobre os mitos e crenças em relação a esse método.  

No 4º encontro o tema central foi: DST/HIV/AIDS. Foi aberta a discussão sobre o 

tema após explicações técnicas e científicas em cima de dúvidas e questões que os 

adolescentes apresentavam. Ainda nesse encontro houve a apresentação de um vídeo 

“Pra que time ele joga" abrindo a discussão sobre HOMOSSEXUALIDADE. 

No 5º encontro, os temas abordados foram: diferenças entre corpos, consulta 

médica e conversa sobre sexualidade com os pais. Foi aplicado em ambos os grupos um 

questionário com a finalidade de conhecer as opiniões dos participantes a respeito das 

propagandas de prevenção de doenças e orientação sexual oferecidas pela a mídia e pelos 

serviços de saúde da cidade onde residem. Este questionário também teve o intuito de 

conhecer a avaliação que os adolescentes estavam fazendo do projeto do qual estavam 

participando.  

No 6º encontro, foi proposto para os grupos refletirem por meio de uma frase 

quem das pessoas envolvidas em tal frase estavam mais vulneráveis a se contaminar. O 

intuito dessa atividade era pensar que a contaminação pode acontecer com qualquer 

pessoa que não se previna, não havendo mais grupos de riscos. Os adolescentes puderam 

fazer suas colocações chegando a esta resposta.  
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Em seguida, foi aplicada a dinâmica da garrafa contendo perguntas e afirmações 

sobre sexualidade. A garrafa era girada por um dos participantes, e naquele onde a boca 

da garrafa parava era o escolhido para falar retirar uma afirmação e falar sobre ela.  

No 7º encontro, foi pedido para que aos participantes confeccionassem formas de 

divulgação preventiva destinadas aos adolescentes, como se fossem veiculá-las em TV, 

revistas, jornais, panfletos, etc. Alguns materiais foram disponibilizados, tais como folha 

de papel sulfite , canetas hidrocor, revistas, entre outros. Foi feito um debate sobre as 

propagandas que eles assistem na mídia, a fim de saber a opinião deles sobre a qualidade 

e eficácia do conteúdo produzido  

No 8º encontro, foi aplicado um questionário com 11 questões com a finalidade 

de conhecer aquilo que os adolescentes aprenderam, os conhecimentos que adquiriram e 

possíveis modificações ocorridas por meio desta experiência  

Também foi pedido aos adolescentes que escrevessem uma carta como se fosse 

enviar a um amigo, contando das experiências de terem participado deste trabalho. Este 

procedimento teve como finalidade conhecer a percepção dos participantes com relação 

ao trabalho de Orientação Sexual.  

6.  RESULTADOS  

A pesquisa ocorreu de acordo com o planejado, uma vez que foram realizados os 8 

encontros propostos com cada grupo, com duração de duas horas cada, no decorrer do 1º 

semestre de 2009. 

Com relação ao primeiro questionário o qual continha 6 questões, foi possível 

conhecer aquilo que os adolescentes sabem sobre métodos contraceptivos e sobre suas 

expectativas em relação ao projeto de orientação sexual do qual participariam.  

As respostas de dois participantes indicaram que eles esperavam que o projeto de 

orientação sexual fosse legal e a maioria deles (79%) disseram que esperavam obter 

informações e aprender diversos assuntos em relação a sexualidade. A pílula foi o método 

contraceptivo que foi citado por todos os participantes, seguido do preservativo 

masculino, que foi mencionado por 16 deles. Isto está de acordo com o que a literatura 

aponta, ou seja, adolescentes tem conhecimentos sobre tais métodos, no entanto nem 

sempre os utilizam (GUIMARÃES; WITTER, 2007).  

Foi unânime a opinião dos adolescentes em relação à falta de cuidado dessa faixa 

etária com a prevenção das DSTs/AIDS e gravidez. Sete adolescentes mencionaram que 

isto se relaciona com o fato dos adolescentes não se preocuparem com infecções ou 
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gravidez. Cinco deles disseram que é por falta de utilização de métodos preventivos. 

Quatro apontaram a falta de informação e orientação. E apenas um fez menção a pressão 

exercida pelo parceiro. 

Dos participantes, 84% consideram que os adolescentes não conhecem todos os 

métodos contraceptivos, 58% (11) atribuem isto a: ausência de informações e orientações. 

As atribuições de 12 adolescentes sobre o fato de ocorrer gravidez precoce e 

contaminações de doenças informam a falta de informações e de orientações. 

O 2º questionário foi aplicado em ambos os grupos e tiveram 9 participantes. Foi 

possível verificar que eles estavam gostando muito do trabalho, pois mencionam que o 

mesmo é um espaço propício para esclarecer dúvidas e aprender. Isto está de acordo com 

o que mencionaram Carvalho, Rodrigues e Medrado (2005), Santos (1998) e Suplicy (1998) 

os quais defendem a importância de trabalhos de orientação sexual ser direcionado a 

adolescentes. Como explicação os autores ressaltam que tais trabalhos devem fornecer 

informações, mas ir além delas.  

A maioria não havia participado de nenhuma proposta anterior que abordasse a 

sexualidade como tema, e também desconhecem no município onde residem, locais que 

trabalhem com tal temática. Isto está condizente com o que pontuara Suplicy et al. (1998), 

Ayres et al. (1999) e Guimarães e Witter (2007) os quais declaram que, apesar de ser 

apontado tanto pela população como pela literatura a necessidade da realização de 

trabalhos de orientação sexual, ainda este é pouco realizado no Brasil.  

Os adolescentes também mencionaram vários programas e propagandas que 

abordam o assunto, e o mais mencionado foi a série Malhação.  

O 3º (e último questionário) foi aplicado em 10 participantes (grupo A e B) e 

continha 11 questões abertas e fechadas. Os resultados revelaram que o projeto foi muito 

bem avaliado, pois 80% dos adolescentes o julgaram como sendo excelente e 20% como 

sendo bom. As suas justificativas sobre isto versam sobre o fato desse projeto ter 

contribuído para que eles aprendessem, ou seja, para adquirissem conhecimentos.  

Mencionaram ainda que o projeto ofereceu a oportunidade de ter um espaço para 

tirar dúvidas, ampliar visões sobre assuntos e que serviu como auxílio futuro. Estes dados 

estão condizentes com o que afirmam Santos (1998) e Suplicy (1998).  

Com relação à questão que versava sobre a contribuição do projeto em relação a 

mudanças comportamentais, 9 participantes responderam que o projeto contribuiu para 

modificar e muito seus comportamentos. Este é um dado muito interessante e importante, 

uma vez que se objetivava com este projeto, entre outras coisas, provocar alterações 
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comportamentais favoráveis que contribuam com a prevenção de DSTs e gravidez 

precoce.  

Destacam-se entre as considerações por eles mencionadas, as seguintes 

modificações comportamentais: Uso de preservativo como necessário e não discriminação 

aos homossexuais. Verifica-se que um dos objetivos propostos pelo projeto de orientação 

sexual foi alcançado com êxito, pois se deseja seres humanos mais conscientes e menos 

preconceituosos. Conquistou-se então aquilo que Fruet (1995) e Lima (1995) já haviam 

feito menção, sobre aquilo que trabalhos de orientação sexual podem proporcionar 

quando trabalham de forma a problematizar, escutar opiniões alheias e ir além dos 

aspectos informativos. 

A maioria, (9 participantes) respondeu que o projeto trouxe alterações em seus 

valores e idéias, 6 deles responderam que as alterações foram intensas, 1 regular e 2 não 

justificaram. No que diz respeito à importância de projetos de orientação sexual 

destinados a adolescentes, todos mencionam que o consideram muito importante. Os 

locais citados pelos participantes como sendo interessante de proporcionar projetos de 

orientação sexual, são: escolas, citados por 8 deles, 03 indicaram os postos de saúde, 02 as 

farmácias e 01 os locais públicos. 

Todos os adolescentes concordaram que a cidade onde residem não oferece 

suficientemente locais/espaços para discutir sobre a sexualidade. Desta forma, é possível 

concluir que esses adolescentes desejam projetos desta natureza e que a escola pode ser, 

entre outros, um espaço propício para isto, conforme descrito anteriormente. 

Todos os participantes disseram nunca ter procurado um local específico para 

discutir sobre a sexualidade. Talvez, se os espaços para discussão fossem ampliados, 

inclusive nos locais propostos pelos adolescentes, este quadro se inverteria. Isto é de 

extrema importância, pois, espaços como postos, farmácias e locais públicos poderiam 

aderir a este tipo de propósito. Acredita-se que desta forma, discussões sobre a 

sexualidade seriam ampliadas e que isto poderia contribuir favoravelmente com a 

prevenção as DSTs e gravidez precoce. (SANTOS, 1998; SUPLICY, 1998). 

Dos adolescentes, 6 consideram que as propagandas destinadas a prevenção de 

DSTs e gravidez veiculadas na TV por meio dos comerciais são ruins, 2 deles disseram 

que são regulares e 2 que as consideram boas. Entre os comentários que acompanharam 

as avaliações feitas estão que: as propagandas são abordadas somente no carnaval, e que 

deveria haver outros locais para isto, que as propagandas não ensinam ou ensinam pouco. 

No ultimo encontro, foi pedido aos participantes que escrevessem uma carta para 

alguém, real ou fictício, com o objetivo de escreverem sobre o curso que participaram. O 
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conteúdo expresso, ou seja, seus principais dizeres revelados pelos dois grupos foram: 

75% mencionaram que ter participado do grupo foi muito bom e interessante,  86% 

disseram ter obtido muitas informações e orientações a respeito das doenças, 

DST/HIV/AIDS e que também puderam tirar suas duvidas quanto aos métodos 

contraceptivos. Comentários sobre possíveis problemas que uma gravidez precoce pode 

causar também foram mencionados nas cartas.  

No que diz respeito ao preconceito, 34% reconheceram que modificaram sua 

forma de pensar a homossexualidade e a escolha das outras pessoas quanto parceiros do 

mesmo sexo, 95% apontaram ainda que é preciso aproveitar cursos como esse, pois há 

falta de locais onde possam estar discutindo a sexualidade de forma aberta e 45% 

mencionaram que as conversas com os pais são raras e normalmente insuficientes. 

Todos os participantes indicaram o curso para outros adolescentes e dizem que o 

mesmo permitiu discutir vários assuntos de forma descontraída, como um "bate papo" 

entre amigos. Isto permite que se afirme que os participantes gostaram de ter participado 

do curso. 

Desta forma, o projeto aqui considerado permitiu dar voz aos participantes e 

várias propostas preventivas interessantes para serem veiculadas foram elaboradas pelos 

adolescentes. Inclusive três delas estão fazendo parte de um informativo que já está sendo 

distribuída junto a preservativos, em campanhas destinadas a prevenção. 

Assim, ressalta-se a importância de escutá-los, pois sugestões poderão ser 

acatadas, o que poderá contribuir sobremaneira com a elaboração de propagandas e 

informativos a este faixa etária. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A análise dos questionários e da carta escrita por cada participante permitiu conhecer as 

opiniões dos mesmos sobre sua aprovação em relação ao projeto que participaram. 

Verificou-se que eles gostaram muito do trabalho, pois mencionam que o mesmo é um 

espaço propício para esclarecer dúvidas e aprender.  

Constatou-se também que a maioria não havia participado de nenhuma proposta 

anterior que abordasse a sexualidade como tema, e também desconhecem no município 

onde residem, locais que trabalhem com tal tema. Mencionaram vários programas e 

propagandas que abordam o assunto, e o mais mencionado foi à série Malhação.  

Os resultados assemelham-se com o previsto, uma vez que, espera-se que um 

trabalho de orientação sexual, se desenvolvido adequadamente, seja interessante para os 
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participantes, que seja um espaço para refletir sobre a sexualidade uma vez que este é, 

segundo a literatura, pouco oferecido para esta população.  

Os participantes propuseram e confeccionaram campanhas preventivas, as quais 

foram transformadas em informativos, que foram impressos por gráfica para distribuição 

em campanhas de prevenção. Acredita-se que esta pesquisa pôde verificar mudanças 

ocorridas com os adolescentes e que propôs uma campanha interessante e eficaz sobre 

prevenção, uma vez que os adolescentes que as propuseram e a confeccionaram a 

julgaram como pertinentes e adequadas para atingir a população, em específico, 

adolescentes. Desta forma, por meio do trabalho realizado foi possível propor formas de 

intervenções para o adolescente mais condizentes com suas reais necessidades.  
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