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Introdução: O presente trabalho está inserido no projeto de extensão “Falando sobre
sexo e Sexualidade” do curso de Psicologia do Centro Universitário do Leste de Minas
Gerais – UNILESTE/MG. O projeto de extensão está em andamento desde o segundo
semestre de 2008, e neste semestre realizamos a atividade de extensão em uma escola
pública do Vale do Aço. O trabalho, no âmbito da Orientação Sexual, busca propiciar
aos adolescentes informações, conscientização, esclarecimento e reflexões sobre a
sexualidade. Objetivo: Tendo como objetivo promover esclarecimentos e reflexões
sobre sexo e sexualidade, trabalhar questões do interesse dos participantes sobre o
assunto, identificar e repensar tabus e preconceitos referentes à sexualidade, evitando
comportamentos discriminatórios e intolerantes, além de analisar criticamente os
estereótipos e conscientizar para a prática do sexo responsável e seguro. Metodologia:
A metodologia baseia-se nas oficinas de dinâmica de grupo. Tendo sido realizados um
total de onze encontros semanais de uma hora e meia de duração. Os participantes
foram adolescentes entre onze e treze anos de idade, alunos do sexto ano do ensino
fundamental de uma escola pública que participaram do projeto através de um convite
feito pela diretora da instituição. O planejamento de cada encontro foi executado de
forma flexível, respeitando os temas levantados pelos participantes. Utilizando-se para
os encontros papel, lápis, pincel, cartolina, data show, entre outros Resultados: Durante
os encontros foram escolhidos temas como: Sexo, afetividade e sexualidade, corpo
humano, gêneros, início de namoro, relação com os pais e abuso sexual. O grupo foi
coordenado por dois estagiários de psicologia e as principais dificuldades enfrentadas
estão relacionadas ao fato de os adolescentes demonstrarem pouco respeito ao espaço
do outro e dificuldade em ouvir, no entanto os resultados foram positivos visto que foi
possível construir juntamente com eles um espaço no qual pudessem se expressar
livremente proporcionando uma ampliação dos conceitos sobre sexo e sexualidade. Na
avaliação feita ao final dos encontros, os alunos demonstraram satisfação em participar
dos encontros, aquisição de informações e flexibilidade para falar mais livremente
sobre temas que os deixavam constrangidos. Conclusão: O projeto repercutiu
positivamente nos participantes e na direção da instituição onde foi realizado. Os
participantes puderam assimilar informações básicas sobre a sexualidade humana,
aprenderam a se proteger de doenças sexualmente transmissíveis e encontram um
espaço de diálogo acerca da sexualidade. 
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