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Introdução: O papel do psicólogo nos últimos anos se desenvolveu bastante,
proporcionando assim, o avanço da psicologia comunitária. Nesse contexto, alunos da
disciplina de Psicologia Comunitária participaram do projeto de extensão: Intervindo
em comunidades: práticas de auto gestão em diferentes contextos, no intuito de se
inserirem no âmbito comunitário e contribuírem para a melhoria da qualidade de vida
da população. As atividades foram desenvolvidas em uma escola municipal do
município de Coronel Fabriciano, com alunos do 5º ano, estando os mesmos inseridos
no Programa Estadual Mais Educação.  Objetivo: O objetivo desta prática teve caráter
informativo e preventivo, sendo desenvolvida com os alunos uma forma de se
conhecer e refletir sobre a sexualidade, abrangendo temas que são do dia-a-dia dos
mesmos. Buscou-se nos encontros a ampliação dos conhecimentos dos alunos e sua
conscientização a respeito da sexualidade.  Metodologia: Realizou-se seis encontros
quinzenais com aproximadamente 12 adolescentes, com idades variando entre 11 e 14
anos. Em cada encontro foi utilizado uma metodologia diferente, dessa forma, foram
utilizadas discussões para levantar temas solicitados pelos alunos, reflexões acerca das
drogas, uma dinâmica com a finalidade de compreender sobre o conhecimento dos
alunos sobre sexualidade, vídeos educativos, e uma entrevista com uma psicóloga
sobre o tema a ser discutido. Em um dos encontros, foi utilizada a técnica Ouvi dizer
que..., com o intuito de levantar tabus, duvidas e informações sobre sexualidade.
Resultados: Neste encontro, os alunos, ao escreverem sobre o que sabiam nas folhas,
puderam conhecer mais sobre assuntos como: virgindade, masturbação, vulva, pênis,
primeira vez, ato sexual, menstruação, DST/AIDS. A partir desses temas foram
surgindo outros como: gravidez, sexo, inseminação artificial, ereção. Após discussões
entre eles e as extensionistas, os alunos puderam minimizar as dúvidas existentes até
então, ampliarem seus conhecimentos e conscientizarem a respeito da sexualidade de
forma sadia. Nos demais encontros também foram tratados temas relevantes à
sexualidade como um todo e se buscou discutir com os alunos questões com o intuito
de que estes se informassem um pouco mais acerca da sexualidade, uma questão pouco
tratada com clareza na sociedade atual, apesar de ser um tema comum e banalizado por
muitos indivíduos.  Conclusão: Destaca-se a curiosidade dos alunos em relação ao
tema – sexualidade, e o interesse que os mesmos possuem para aprender sobre o
assunto. Importante considerar o aprendizado tanto dos alunos quanto das
extensionistas, uma vez que a intervenção foi uma via de mão-dupla, ocorrendo assim
aprendizado de ambos os lados.
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