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Introdução: A adolescência é o momento de construção da identidade como também o
momento em que emergem dúvidas, desejos, curiosidades sobre a manifestação da
sexualidade, sobretudo, por meio das transformações corporais. Nesse processo, os
pais tem dificuldade em lidar com tal situação, deixando muitas vezes a cargo da
escola a educação sexual dos filhos, esta acaba por não dar conta desse papel de
transmitir valores culminando na simples exposição de informações. Um espaço de
discussão sobre o tema “Sexo e sexualidade” visa auxiliar o grupo a perceber e
desvendar angustias, decorrentes de conflitos entre as pressões externas e as demandas.
Objetivo: Promover nos adolescentes a reflexão acerca dos diversos aspectos
envolvidos na temática \\\"sexo e sexualidade”, despertando-os para o autocuidado e
prevenção consciente, bem como para a responsabilidade de seus atos, desenvolvendo
uma atitude crítica e proativa. Metodologia: Foram realizados dez encontros semanais
com duração de uma hora e trinta minutos cada. Os encontros foram realizados no
CASIB (Centro De Assistência Social E Incentivo Ao Bem) de Coronel Fabriciano,
com os adolescentes da Escola Estadual Prof Celina Machado.  A participação foi
voluntaria e os temas discutidos foram: sexualidade, afetividade, relações de gênero,
violência sexual, sexualidade virtual. Foram utilizados como recursos metodológicos
técnicas de dinâmica de grupo, palestra informativa, slides e vídeos.  Resultados: As
intervenções realizadas visavam proporcionar um espaço de escuta bem como,
possibilitar o desenvolvimento da autonomia dos adolescentes através da reflexão e
discussões em torno da temática sexualidade. No desenvolvimento do trabalho nos
deparamos com algumas dificuldades: a diferença de idade entre os membros do grupo
(7 a 17 anos) e um número de participantes que oscilou entre 6 e 25; o espaço onde os
encontros foram realizados era amplo e propício à dispersão, o que dificultou a nossa
comunicação; muitas vezes os equipamentos estavam com problemas. No entanto, no
decorrer dos encontros percebemos mudanças de comportamento por parte dos
participantes, que passaram a cumprir com o combinado e a participar das atividades.
Assim, acreditamos que o objetivo do trabalho foi atingido, visto que, conseguimos
criar métodos de trabalho que possibilitaram a realização de atividades, trabalhamos
com subgrupos e estabelecemos um espaço de escuta propiciando a reflexão e a troca
de experiência. Durante todo o processo ressaltamos a importância do cuidar e do
prevenir, bem como a necessidade de buscar informações concisas sobre o assunto,
evitando a construção de um saber incipiente fundamentado em fragmentos de
informações que muitas vezes são incorretas. Conclusão: Os resultados apontaram para
uma ampliação da aquisição de conhecimento acerca da sexualidade, além disso, foi
possível estabelecer um espaço de reflexão incentivando o respeito à diversidade, bem
como o desenvolvimento da autonomia e a busca pela qualidade de vida.
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