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Introdução: Mudanças psicológicas e biológicas ocorrem no organismo dos seres
humanos, principalmente na transição dos períodos infância e adolescência, surgindo
também o interesse sexual e afetivo, conflitos, insegurança, timidez. Com todo este
processo, é importante a tarefa educativa inicial por parte dos pais,transmitindo
conhecimento para os filhos sobre a conduta sexual e também a orientação sexual que
deve fazer parte das atividades desenvolvidas nas escolas.  Um espaço de discussão em
grupo com os alunos sobre o tema ajudará a elaborar as ansiedades relacionadas à
sexualidade,bem como as angústias decorrentes de conflitos entre as pressões externas
e as demandas internas. Objetivo: Propiciar aos adolescentes participantes um espaço
de reflexão sobre temas relativos à sexualidade, em que era possível sanar suas
dúvidas, fomentar discussões, que possam auxiliá-los na construção de sua
autoimagem, respeito à si e aos demais, possibilitando o desenvolvimento de
responsabilidade sobre suas próprias escolhas e consciência das consequências. 
Metodologia: Foram realizados cinco encontros semanais, em uma escola de Ensino
Fundamental do Município de Coronel Fabriciano,de maio a junho de 2013, com
duração de cinquenta minutos através de oficina de dinâmicas de grupo. O número de
participantes oscilou entre cinco e quinze,  sendo formado por alunas dos 6º e 7º anos.
A participação foi voluntária e os temas discutidos foram: Sexualidade, Afetividade,
Namorar, Ficar, Menstruação e Saúde sexual, Primeira vez, Gravidez na adolescência,
Relações de gênero, Preconceito, discriminação, Maternidade e paternidade na
adolescência. Foram utilizados recursos metodológicos como: técnicas de grupos,
slides expositivos e tempestade de ideias. Resultados: As intervenções realizadas
tinham como objetivo estabelecer um momento de escuta, e ser fonte de informação,
esclarecimentos de dúvidas, assim como de críticas e reflexões acerca dos temas
principais: sexualidade e afetividade.
Durante o percurso do projeto houveram dificuldades como: o curto período de tempo
disponibilizado pela escola para a realização dos encontros, o que não nos permitia
desenvolver técnicas variadas e mais elaboradas; a evasão de algumas participantes,
entre outros. Em contrapartida, foi possível observar o envolvimento das participantes
com o projeto ao longo dos encontros, à medida que iam se sentindo mais confortáveis
para fazerem perguntas, assim como o respeito umas com as outras em relação às falas,
e as dúvidas.
Durante os encontros, destacamos a importância do pensar antes do agir, da reflexão
crítica, e foi possível constatar a apreensão desta dimensão por parte das participantes,
inicialmente percebia-se certa acomodação em relação às opiniões, e com o avançar
dos encontros, elas passaram a expressar mais opiniões mais elaboradas, demonstrando
uma construção própria.
 Conclusão: Os resultados demonstraram que houve aquisição de conhecimento acerca
da sexualidade, além da construção de reflexões acerca do respeito à diversidade, bem
como o desenvolvimento da autonomia e a busca pela qualidade de vida.
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