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Introdução: Este trabalho é uma proposta de intervenção psicossocial com
adolescentes, trabalhando a temática da sexualidade a fim de fornecer informações e
conscientização, como também realizar escuta das demandas e angústias dos
adolescentes. Ao realizar trabalho com adolescentes deve-se estar atento aos aspectos
relacionados com a vida cotidiana, às relações estabelecidas no âmbito familiar,
escolar e pessoal e aos núcleos de amizade. A adolescência é uma fase de transição na
vida do ser humano, época de mudança físicas e psíquicas que traz muitos
questionamentos, juntamente à ela sexualidade que gera muita preocupação na nossa
sociedade, pois está ligado ao ato sexual. Objetivo: O trabalho tinha o objetivo de
propiciar aos adolescentes informações, esclarecimentos e reflexões acerca da
sexualidade. O objetivo secundário foi proporcionar o estabelecimento e valorização
dos vínculos afetivos, reflexão sobre os efeitos do respeito em relação ao outro;
desenvolver e exercitar a autonomia, trabalhar dificuldade de expressão. Metodologia:
O trabalho foi realizado em uma ONG do Vale do Aço, através de oficinas com
técnicas de grupo, colagem, desenho, roda de conversa. Os encontros eram semanais,
com uma hora e meia de duração, somando um total de 11 encontros, durante os meses
de agosto até novembro de 2013. O grupo era aberto, tendo em média de 4
adolescentes  por encontro e coordenado pela dupla de alunos extensionistas. A
participação foi voluntária e os temas discutidos foram: Autoimagem, mensagem
subliminar, Mulher no funk, escola, violência, Tipos de relacionamentos,
Homossexualidade, DST, criatividade e consciência Negra. Resultados: A partir da
observação e dos assuntos compartilhados nos encontros foi possível constatar:
desvalorização da autoimagem por parte dos adolescentes, não reconheciam a beleza
que tem, para se sentir bonito era necessário desvalorizar a imagem do outro.  Em
relação ao universo do funk relataram vulgaridade. Em relação à escola foi possível
constatar que não é um local dinâmico, receptivo, é chata. Sobre o tema violência foi
constatado que está presente em diversos ambientes que convivem. Sobre os tipos de
relacionamentos relataram que o ficar é relacionamento sem compromisso, conhecer o
outro e apenas rola uns beijos,. O casamento é o relacionamento que envolve, respeito,
amor, fidelidade, confiança, união e também tem a questão financeira para o sustento
da família. Em relação à homossexualidade relatam que a pessoa é mais feliz depois
que assume sua identidade sexual. Em relação às Doenças Sexualmente Transmissíveis
relataram a dificuldade reconhecer os sintomas, prevenir corretamente. Em relação à
criatividade, constatou-se a dificuldade em se expressar, falta de autonomia e
expressaram sentimento de inferioridade. Em relação à Consciência Negra e
preconceito observou-se que preconceito religioso é maior em relação à doutrina
espírita, reconhecem a existência do preconceito de gênero e  social e são vítimas
Conclusão: Foi possível observar como são e como ocorrem às relações sociais dos
adolescentes, quais aspectos do cotidiano são mais importantes, como é vida escolar,
familiar. Enfim observou que houve melhora na autoestima, melhor capacidade de
expressar e formar a opinião, desenvolvimento da autonomia e aquisição de
conhecimento.	
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