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Introdução: O presente trabalho surgiu através de uma proposta referente à prática do
Estágio Supervisionado Básico I e II, curso de psicologia do Centro Universitário do
Leste de Minas Gerais. As atividades foram propostas com intuito de trabalhar a
educação sexual de adolescentes em contexto de vulnerabilidade social, cujo objetivo
foi possibilitar uma reflexão a cerca da temática trabalhada, para que consigam
enxergar a sexualidade para além do ato sexual. Objetivo: Desenvolver trabalho de
educação sexual com adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Metodologia:
O projeto foi realizado tendo como base teórica as Oficinas em dinâmica de grupo de
Lúcia Afonso. Resultados: A população inclusa no estudo, foram adolescentes com
idade entre 12 a 16, do sexto feminino e masculino, que vivem em contexto de
vulnerabilidade social. Durante o estudo, verificou-se que a maior parte dos
adolescentes participantes da pesquisa são estudantes e têm pouco conhecimento com
relação a sexualidade, ou seja, quais precauções deve-se tomar com relação ao sexo,
dos riscos das doenças sexualmente transmissíveis e sobre como se prevenir das
doenças e da gravidez indesejada. Alguns adolescentes namoram, outros ficam, que é
um termo utilizado quando se está com alguém mas sem ter apresentado a família. A
maioria disseram não ser instruídos por familiares com relação à sexualidade por ter
vergonha. No entanto, o estudo apresentou que mais da metade dos adolescentes estão
iniciando o relacionamento afetivo, porém, com pouco conhecimento sobre a
sexualidade para se ter uma relação saudável.    Conclusão: O trabalho realizado
atingiu as expectativas esperadas. O trabalho foi muito enriquecedor, visto que a cada
encontro o grupo se mostrava mais engajado e disposto a participar das reflexões. Por
fim, percebeu-se o quanto o trabalho desenvolveu no decorrer de cada encontro, o que
possibilitou alcançar os objetivos esperados. 
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