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RESUMO – Este trabalho vem apresentar o resultado da avaliação comunitária do Projeto de 
Extensão “Plugados na Prevenção” que discute as questões de sexualidade transcorrendo sobre 
DST/AIDS e métodos contraceptivos. As reflexões propostas pelo projeto visa informar aos 
adolescentes sobre os métodos contraceptivos, prevenção, sintomas e tratamentos das DST/AIDS, 
para que estes possam compartilhar seus conhecimentos de forma clara e correta com outros 
adolescentes. Em sua terceira edição no ano de 2012 foi realizado oficinas com adolescentes de 14 
(quatorze) a 18 (dezoito) anos vinculados ao Programa Adolescente Aprendiz e estudantes do 9º ano 
do Colégio Estadual Dr. Epaminondas Novaes Ribas. Nesses espaços foram aplicadas avaliações 
pelos integrantes do projeto, ao término de cada atividade, com o intuito de conhecer as dúvidas e 
questionamentos dos adolescentes, participantes das atividades extencionistas. Os apontamentos 
mencionados pelos adolescentes correspondem à gravidez não planejada, DST/AIDS, aborto, 
desenvolvimento da sexualidade humana e drogas. O processo de avaliação nos permitiu conhecer 
os pontos positivos e negativos do projeto e repensá-lo de forma á aprimorá-lo para futuras 
atividades. Dos pontos positivos destacamos a facilidade de multiplicação das reflexões apresentadas 
nas atividades, à possibilidade de conhecer as demandas da população adolescente, e desta forma 
contribuir para a elaboração de novos projetos que venham ao encontro das necessidades apontadas 
a partir dos sujeitos que participaram das atividades.  
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Introdução 
 

O presente artigo é resultante das avaliações realizadas a partir das atividades desenvolvidas 
pelo Projeto de Extensão “Plugados na Prevenção” que tem por objetivo discutir sobre as temáticas 
que abrangem a sexualidade no período da adolescência, esta faixa etária corresponde de acordo 
com o artigo 2º do Estatuto da Criança e Adolescente (1990) a idade de 12 a 18 anos.  

O projeto visa através de informações sobre métodos contraceptivos, e de prevenção contra 
as doenças sexualmente transmissíveis, transmissão, tratamentos, sinais e sintomas das DST/AIDS; 
desenvolver atividades educativas sobre a sexualidade humana, possibilitando assim, que os 
adolescentes conheçam de maneira clara o assunto para que repassem essas informações para 
outros adolescentes. Os participantes do Projeto “Plugados na Prevenção” no ano de 2012 foram os 
adolescentes de 14 a 18 anos vinculados ao Programa Adolescente Aprendiz

5
 e estudantes do 9º ano 

do Colégio Estadual Dr. Epaminondas Novaes Ribas.   
Este estudo evidencia aos acadêmicos integrantes do projeto a partir da reflexão da avaliação 

dos adolescentes participantes, que é possível a captura das dúvidas e questionamentos desses, 
possibilitando melhorar a estrutura do projeto, suas oficinas, e a construção de novos subprojetos.  
 
 
Objetivos 

 
 Conhecer as demandas apresentadas pelos adolescentes participantes do projeto no ano 

de 2012 quanto á sexualidade, os métodos contraceptivos, prevenção, sintomas e tratamentos das 
DST/AIDS. Analisar e demonstrar os resultados obtidos através da avaliação comunitária, buscando 
delinear novos caminhos para a continuidade do projeto abrangendo outras temáticas que não foram 
trabalhadas no referido período.  
 
 
Metodologia 
 

Utilização das fichas de avaliação propostas pela Proex
6
 aplicadas a cento e quarenta e 

dois (142) adolescentes no final da atividade realizada. No Programa Adolescente Aprendiz foram 37 
avaliações e no Colégio Estadual Dr. Epaminondas Novaes Ribas foram 105 avaliações contendo 
sete (7) questões fechadas e duas (2) questões abertas, questionando sobre a participação dos 
adolescentes no projeto, benefícios pessoais e familiares, desempenho da equipe extensionista e 
sugestões quanto à abordagem de outras temáticas e de melhorias quanto á execução do projeto. 

Os dados sistematizados neste estudo limitam-se aos resultados das avaliações quanto a 
gênero, temáticas sugeridas pelos participantes, e local onde foi aplicada a avaliação. 

 
Resultados 
 

De acordo com Pogoda (2003, p. 03, et al) constitui o papel da avaliação a construção de 
momentos de reflexão, o qual permite aos indivíduos uma análise dos fatos presentes na realidade, a 
fim de direcionar suas ações, obtendo um aprendizado através de sua experiência.  

Os resultados observados na presente avaliação foram a partir das avaliações aplicadas no 
Colégio Estadual Dr. Epaminondas Novaes Ribas, participaram da avaliação sessenta e uma (61) 
meninas e quarenta e quatro (44) meninos entre 14 e 17 anos. E no Programa Adolescente Aprendiz, 
participaram trinta e cinco (35) meninas e dois (2) meninos entre 15 e 18 anos.  A participação do 
gênero feminino nestas atividades correspondeu a 67.6% enquanto os participantes do gênero 
masculino representaram 32.4% do total de participantes.  

No que se referem às sugestões das temáticas apontadas pelos adolescentes, destacam-se 
“gravidez e drogas”, o que pode ser observado no gráfico abaixo:  

 
 
 
 
 

                                                 
5
 O Programa Adolescente Aprendiz é desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social tendo por 

objetivo o ensino profissionalizante e a inserção do adolescente no mercado de trabalho.  
6
 PROEX: Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais. 
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Gráfico 1 – Temática apresentada por gênero Colégio Estadual Dr. Epaminondas 
Novaes Ribas – 2012. 

 

 
 
Quando os resultados são analisados a partir do gênero observou - se que o tema de maior 

relevância entre os participantes do sexo masculino foi drogas, e entre as participantes do sexo 
feminino a gravidez na adolescência obteve maior frequência nas citações. 

 
Gráfico 2 – Temática apresentada por gênero Programa Adolescente Aprendiz – 2012. 

 

 
. 
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Observou-se que sendo maioria as participantes do sexo feminino, os temas mais citados 
foram drogas, aborto e religião. O resultado expressivo do tema religião demonstra a relação entre 
este, sexualidade e o tema família que é apontado por 10% das participantes. 

 
 

Gráfico 3 – comparação das Temáticas propostas – Colégio Estadual Dr. Epaminondas Novaes 
Ribas e Programa Adolescente Aprendiz– 2012. 

 

 
 
 Analisando os resultados dos locais anteriormente citados, pode-se perceber que houve 

disparidade significativa no tema gravidez entre os dois locais, o que pode ser discutido pela 
observação que as meninas do Colégio Estadual Dr. Epaminondas Novaes Ribas, corresponderam a 
58.1% do total de participantes.  

O tema droga foi mencionado de forma aproximada em ambos locais. O tema religião foi 
significativo para os participantes do projeto no Programa Adolescente Aprendiz, os quais também 
apontaram os temas aborto, família e homoafetividade, demonstrando a atualidade destas 
discussões. Embora a abordagem do tema DST/AIDS seja de semelhante importância para os dois 
locais, somente no Colégio Estadual Dr. Epaminondas Novaes Ribas a preocupação quanto  
a prevenção e saúde foram destacadas. E ainda os alunos assinalaram a problemática violência 
como sugestão de tema a ser desenvolvido. 

 
Conclusões 

 
Conforme Stella (2008, p. 208) a adolescência compreende um momento onde o 

desenvolvimento da sexualidade é influenciado pelo contexto familiar e social, e tendo em vista que 
na atualidade a sociedade ao mesmo tempo em que, considera o inicio da atividade sexual como algo 
natural, através de alguns discursos problematiza com apontamentos quanto à idade adequada para 
sua iniciação sexual, e a diferença de comportamento aceito entre meninos e meninas, causando 
diversas dúvidas e questionamentos, nesta fase que se caracteriza por mudanças biológicas e 
sociais. Desta forma se faz necessário oferecer aos adolescentes espaços, onde, estas dúvidas e 
questionamentos possam ser esclarecidos, de forma a possibilitar ao adolescente informação que o 
permita fazer suas escolhas de forma segura e responsável. 

Assim os dados expostos pela avaliação comunitária, demonstram a gravidez na 
adolescência, como sendo a temática de maior relevância entre as participantes femininas do Colégio 
Estadual Dr. Epaminondas Novaes Ribas, este destaque nos sugere uma possível preocupação das 
adolescentes com esta problemática, que se apresenta em nossa realidade. Entre os participantes 
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masculinos, drogas foi o tema mais significativo, trazendo a equipe executora do projeto de extensão 
uma reflexão de como este tema pode estar sendo ligado a questão da sexualidade, além de se 
caracterizar como um problema da atualidade relaciona-se com a vulnerabilidade as doenças 
sexualmente transmissíveis. 

 No Programa Adolescente Aprendiz as temáticas mais apresentadas foram drogas, aborto, 
religião e família, ilustrando que as discussões provenientes destes participantes, que em sua maioria 
já estão inseridos no mercado de trabalho, apresentam os mesmos debates propostos pela 
sociedade na atualidade, evidenciando a influência destas discussões na realidade dos participantes 
adolescentes. 

Deste modo, este estudo possibilita planejar a continuidade das ações a serem 
desenvolvidas nos espaços analisados, uma vez que, os resultados partem da realidade apresentada 
pelos adolescentes participantes. 
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