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Eixo 2: Educação Básica 
 
Resumo  
O contexto escolar se caracteriza como lugar de socialização e, no Brasil, é um dos 
únicos espaços em que os jovens podem receber e trocar informações sobre 
educação em saúde. O objetivo foi o de demonstrar a necessidade de se abrir espaços 
neste ambiente para que os estudantes possam trazer suas dúvidas e angústias, 
refletindo e discutindo com clareza informações que indiquem a necessidade de cuidar 
da sua saúde física, mental e sexual. Foi realizada com jovens de uma instituição da 
rede pública do ensino médio em Londrina-PR, com abordagem descritiva quanti-
qualitativa, com questões abertas e fechadas e identificados por idade, sexo e 
escolaridade. A amostra foi composta por 58 alunos, sendo 30 do sexo feminino e 28 
do masculino, sendo que 59% não dialogam com os pais sobre qualquer assunto que 
envolva a sexualidade e 93,5% buscam informações sobre esta temática na escola. 
Mesmo com tantas informações disponíveis na mídia, este relato indica a necessidade 
de criação de espaços no interior dos muros escolares quanto a discussões e 
reflexões sobre assuntos que remetem a sexualidade no sentido de promover a saúde 
ampla dos jovens. 
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Introdução 
  

Nos últimos 10 anos, o perfil etário dos casos de AIDS mudou para 

indivíduos mais jovens, com tendência de aumento nas taxas de detecção de 11,8%. 

O caráter de cronicidade da AIDS e os avanços com a terapia medicamentosa têm 
deixado as medidas preventivas de lado por parte da população, estando os 

adolescentes mais vulneráveis a esse tipo de comportamento (COSTA et al, 2015).  

Estudos sobre a infecção pelo HIV/Aids em adolescentes e jovens 

alertam para o fato de que a alta vulnerabilidade destes segmentos populacionais à 

infecção pelo HIV/Aids está alicerçada, dentre outros fatores, no exercício da 

sexualidade, visto que entre estes, destaca-se como fator de exposição ao vírus, 

práticas sexuais desprotegidas como o uso descontínuo do preservativo com 
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parceiros fixos ou eventuais, além da multiplicidade de parceiros entre esta camada 

da população (ARAÚJO, 2012). 

Segundo UNAIDS (2017) o Brasil é o primeiro país em número de 

notificações da América Latina, acumulando um total de 338 mil casos de AIDS no 

período de 2010 a 2017. No Paraná o total de notificações foram 15.118, mas o 

número de novos casos de AIDS vem diminuindo entre 2010 e 2017, houve recuo de 

1.626 para 1.107 ocorrências.  

Atualmente, a infecção do vírus da imunodeficiência humana (HIV) 

vem crescendo entre os adolescentes. Segundo dados do Ministério da Saúde, 11,8 

milhões de jovens de 15 a 24 anos vivem com HIV/AIDS no mundo, a cada dia cerca 

de seis mil jovens, nessa faixa etária, infectam-se com o vírus e mais de 70% dos 

casos de aids são de indivíduos entre 20 e 39 anos. Estudos mostram que os 

adolescentes são vistos como um grupo de alta vulnerabilidade ao HIV, questionando 

a necessidade de intervenções comportamentais que possibilitem o controle da 

infecção (ZAKABI; AYRES, 2005) 

  Frente a este aumento da contaminação pelo HIV pelos 

adolescentes em nosso país, justifica-se ser imprescindível a implementação de 
estratégias educativas para que haja um incentivo à participação de todos e a 
conscientização dos adolescentes sobre a prevenção da infecção por DST/HIV, afim 

de empoderá-los ao cuidado de sua saúde sexual. 

 Segundo Pinto (1996), a escola se caracteriza como um lugar de 

socialização, “sendo frequentemente, no Brasil, o único espaço em que a criança pode 

receber e trocar informações”. Assim, abordar a AIDS na sala de aula surge como uma 

oportunidade de rever o papel da escola e da sua concepção pedagógica e das ações 

do Projeto Político Pedagógico. Entretanto, nem sempre as instituições de ensino 

estão preparadas para assumir a demanda dos adolescentes nesse sentido de 

educação sexual. (NERY et al., 2015). 

Para Moura et al (2016), as lacunas no conhecimento apresentadas 

por adolescentes sugerem que o déficit dos trabalhos educativos está relacionado à 

maneira como a informação sobre o HIV/AIDS é trabalhada e por quem é trabalhada. 
A adaptação das estratégias conforme as demandas do público-alvo, a 

contextualização da informação, assim como a valorização das especificidades 

regionais e individuais dos adolescentes, poderá contribuir para a almejada 

transformação pela informação nos espaços que o adolescente frequenta. O nível de 
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informação que alguém possui sobre as formas de transmissão e situações de risco 

não é suficiente para que resolva adotar um comportamento protetor. Logo, a falta de 

conhecimentos colabora para aumentar a sua vulnerabilidade em relação às IST/AIDS 

(COSTA, 2013). 

De acordo com Maistro (2009), seria muito importante que a família 

buscasse informações e reflexões sobre os mais diversos assuntos que remetem à 

sexualidade e a melhor maneira de tratar esses assuntos, pois é responsabilidade 

dela educar seus filhos para a vida. Evidenciar estes assuntos como qualquer outro, 

sem preconceitos e tabus, é respeitar o filho de forma integrada e é ainda a maneira 

eficaz de prevenir tantos problemas que envolvem o sexo e a sexualidade nossa e da 

sociedade, oportunizando a abertura de espaços para que os jovens falem o que 

pensam e sentem. É a família que detém esta proximidade e intimidade no seu 

cotidiano, e quiçá, por estes ensejos, ela alcançaria fazer melhor esta função que 

qualquer outra instituição. Sabe-se que muitos responsáveis não tiveram ao longo de 

suas vidas, a chance de terem maior contato com o tema sexualidade ou até de 

tirarem suas dúvidas, para se sentirem com competência a lidarem com esses 

assuntos perante os seus filhos. 

Mas o contexto escolar também tem responsabilidades em trazer para 

os seus espaços discussões e reflexões sobre a temática da sexualidade, sabendo 

que os jovens passam grande parte de suas vidas no seu interior, propondo debates 

e diálogos possibilitando, nestes momentos que os jovens exponham seus 

sentimentos, dúvidas e ansiedades.  

O objetivo deste foi o de demonstrar a necessidade de se abrir 

espaços no contexto escolar para que os jovens possam trazer suas dúvidas e 

angústias, refletindo e discutindo com clareza informações que indiquem a 

necessidade de cuidar da sua saúde física, mental e sexual. 

 

Metodologia 

 

Esta pesquisa foi realizada em uma instituição escolar da rede pública 

da periferia da cidade de Londrina-Pr,com alunos do 1º , 2º e 3º ano do ensino médio 

do período noturno, aplicando-se um questionário misto com questões abertas e 

fechadas relacionadas a infecções sexualmente transmissíveis (IST) e diálogo com os 

pais. Os participantes foram identificados apenas por idade, sexo e ano do ensino 
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médio. O questionário auto aplicado foi respondido individualmente e colocado pelo 

próprio entrevistado em um envelope garantindo assim seu anonimato. Os dados 

quantitativos foram organizados em uma planilha do programa Microsoft Excel e os 

resultados foram gerados com base em cálculos de estatística descritiva (média, 

frequência absoluta e porcentagem) e apresentados em tabelas e gráficos. 

 

Discutindo os resultados 

 

Foram analisadas as respostas de 58 alunos, com idade entre 15 e 

22 anos e idade média de 17,3 anos. No primeiro ano a idade média foi de 16,5, no 

segundo foi 17 anos e no terceiro 18,5 anos. 

A tabela 1 demonstra os alunos segundo idade, sexo e ano escolar 

do ensino médio. Observa-se maior proporção do sexo feminino (51,7%), Ao somar 

as duas maiores frequencias de faixa atária obtém-se 84,5% de alunos entre 16 e 18 

anos, e a mesma proporção de alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio. 

 

Tabela 1. Distribuição das características dos alunos. (N=58) 

Características Frequência 
absoluta N 

Frequência 
relativa 

% 

sexo 
feminino 30 51,7 

masculino 28 48,3 

idade 

15 -16 18 31 

17-18 31 53,5 

19-20 7 12 

21-22 2 3,5 

Ano 
escolar do ensino 

médio 

primeiro 20 34,5 

segundo 20 34,5 

terceiro 18 31 

Fonte: próprio autor 

 

 

O gráfico 1 evidencia as respostas obtidas sobre se dialogavam com 

seus pais sobre assuntos que envolvem a sexualidade  

Gráfico 1. Respostas apresentadas na questão: Existe diálogo entre você e seus pais 
quanto a assuntos que envolvem a sexualidade? 
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Fonte: próprio autor  
 

Parte significante dos alunos (56,9%) relata não dialogar com seus 

pais sobre qualquer assunto que remete à sexualidade. Os estudantes do 1º ano são 

mais jovens e demonstram maior dificuldade em estabelecer esta comunicação. Pela 

nossa experiência no magistério, compreendemos que nesta idade os jovens 

apresentam dificuldades em criar canais de diálogo sobre sexualidade com os pais 

por recearem não serem compreendidos ou pelos pais não possibilitarem abertura 

para que interações neste sentido aconteçam. Seria ideal se a educação sexual 

iniciasse na família, pois é responsabilidade dela tratar destes assuntos em seu 

interior. Sabemos que ainda existe uma lacuna neste sentido pelo fato dos pais não 

se sentirem aptos para tais diálogos, ou por achar que seus filhos não precisam saber 

deles, ou pela educação repressiva que tiveram ou até mesmo por questões religiosas 

(MAISTRO, 2009). 

No gráfico 2 a pergunta foi sobre onde os jovens buscam informações 

sobre as IST 

Gráfico 2. Respostas apresentadas na questão: Onde procura se informar sobre as 
infecções sexualmente transmissíveis? 
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Fonte: próprio autor 
 

Observa-se 55,% dos alunos busca informações sobre IST 

exclusivamente na instituição de ensino, 7% fora da escola e 38% dentro e fora da 

escola. Ao se somar a participação da escola na procura por informações obtém-se 

93% dos alunos. A instituição escolar tem a responsabilidade de intervir de forma 

permanente e sistemática no desenvolvimento de atitudes de seus alunos, e isto 

abrange assuntos que tratam da sexualidade, buscando compreender seus 

comportamentos na totalidade do desenvolvimento físico, moral e social e quebrar 

preconceitos e tabus, uma vez que os jovens passam grande parte de suas vidas nos 

bancos escolares. 

 

Conclusão 

 

As observações obtidas indicam a necessidade de se trabalhar 

educação sexual no interior do contexto escolar, provocando a abertura de espaços 

para que os jovens se sintam acolhidos e consigam trazer suas dúvidas e angústias 

para estes locais livres de preconceitos, tabus e com conhecimentos científicos. É 

nesse ambiente democrático que as curiosidades, incertezas, diferenças, 

divergências de opiniões devem ser sempre esclarecidas e desdobradas em outros 

temas que os façam refletirem sobre a responsabilidade sobre seus corpos. As IST 

estão recrudescendo nos dias atuais e daí a importância em explorar esse tema na 

escola, no sentido de orientar e preparar os jovens quanto a necessidade e 

importância da sua saúde plena, tanto física, quanto mental e sexual. 
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Destaca-se a necessidade da promoção da saúde dos adolescentes 

por meio de informações, atividades escolares que integrem também as famílias, 

união entre os serviços de saúde e os docentes, com o objetivo de proporcionar o 

exercício da autonomia e empoderamento dos jovens indicando a necessidade da 

elaboração de estratégias educacionais com vistas à minimização de desfechos 

negativos em saúde. 

As discussões e reflexões sobre os diversos temas que abarcam a 

temática da sexualidade auxiliam muito na conscientização da importância da saúde, 

na superação de preconceitos e na desmistificação de tabus. Neste sentido, o trabalho 

com a sexualidade não se exaure. Seria ideal que fosse permanente e desenvolvido 

na escola de forma interdisciplinar, contribuindo para a formação de um sujeito 

consciente que busca informações e as aplica para melhoria da vida de todos. 
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