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Resumo

Este artigo é baseado em uma pesquisa que teve como objetivo observar e descrever as compreensões
dos alunos de uma turma de segundo ano do ensino médio sobre doenças sexualmente transmissíveis, por
meio de suas práticas e expressões. A metodologia adotada com os alunos do 2º ano do ensino médio
teve base descritiva, ancorada na fenomenologia empírica e o gatilho do tema foram as aulas de biologia,
que trouxe em seu conteúdo programático doenças sexualmente transmissíveis. Os alunos demonstraram
durante as apresentações a necessidade de cuidados com o corpo e com a postura que exercem quando o
assunto é sexualidade. As conclusões demonstram que, apesar do contato com várias fontes de
informações sobre DST´s, estas não preparam o adolescente para uma adequada proteção de si mesmo.
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Abstract

This article is based on a research that had as objective to observe and describe the understandings of
sophomore students from a middle school about sexually transmitted diseases by means of its practices
and expressions. The adopted methodology with these sophomore students had a descriptive basis
anchored in empirical phenomenology, which had been trigged in biology classes which brought in its
programmatic contente the teme about STD´s. the students demonstrated during the presentations the
need for care with the body and with the attitude that they exercise when the topic is sexuality.The
findings show that, despite the contact with several sources of informations about STD&39;s in media,
with other colleagues and other forms do not prepare the adolescent to an adequate protection of himself.
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Este artigo tem sua origem em um estudo desenvolvido por meio da pesquisa empírica denominada
Educação e doenças sexualmente transmissíveis: um estudo de caso sobre a corporalidade dos alunos em
escolas aracajuanas. Esta pesquisa teve como objetivo observar e descrever as compreensões dos alunos
de uma turma de segundo ano do ensino médio sobre doenças sexualmente transmissíveis, por meio de
suas práticas e expressões.

A metodologia adotada teve base descritiva, ancorada na fenomenologia empírica e o gatilho do tema
foram as aulas de biologia, que trouxe em seu conteúdo programático doenças sexualmente
transmissíveis. A turma escolhida consistia em adolescentes do sexo feminino e masculino, com faixa
etária entre 16 e 17 anos e totalizando em 20 alunos, nove meninas e onze meninos. A observação da
corporalidade dos alunos e as discussões teóricas e práticas ocorreram ao longo das aulas de biologia do
segundo ano do ensino médio por um período de três meses.

Compreende-se que, de acordo com escritos de Brêtas et al. (2009), a adolescência é um período de
transição entre a infância e a fase adulta, em que, o adolescente passa por profundas transformações
físicas, psíquicas e emocionais. Dentre estas transformações pungentes, estão as biológicas, haja vista
que, nas meninas, ocorre a menarca, as mamas começam a aparecer, e nos meninos, ocorrem as
ejaculações involuntárias e a voz adquire um timbre mais grave, enfim, o corpo se evidencia com
alterações psicossociais, fisiológicas, emocionais.

Del Ciampo e Del Ciampo (2010) escrevem que, embora nossa identidade seja estruturada ao longo de
nossa vida, é na adolescência que “[...] diversas características, como sexualidade, crenças, desejos e
objetivos de vida, se exteriorizam mais intensamente (2010, p.55) ” ,e que a maneira como o adolescente
“[...] percebe seu corpo é condição fundamental na formação de sua identidade.

Brêtas et.al (2009) complementam que, as modificações rápidas e intensas que ocorrem no corpo do
indivíduo na fase da adolescência fazem com que a corporalidade tenha destaque nesse período,
especialmente quando se trata da sexualidade. Consoante os autores, essa sexualidade na adolescência
refere-se a um processo de experimentação e curiosidade profunda pela cultura sexual do corpo. Portanto,
a corporalidade nesta fase da juventude deve ser tratada com cuidado e principalmente abordada como
algo comum ao ambiente da sala de aula.

Ainda que o exercício da sexualidade tenha se tornado algo corriqueiro, é muito mais complexo do que se
pensa, especialmente quando se trata do que os adolescentes pensam (ROMERO et al., 2007). Pode-se
afirmar que são vários os aspectos que envolvem a corporalidade, vão desde o aparecimento de
características sexuais secundárias, à expressão corporal e facial, aos aspectos culturais.

Por outro lado, em meio à complexidade de entendimento da forma como funciona essa corporalidade na
sala de aula, um aspecto da sexualidade não deve deixar de ser abordado com cautela e clareza, trata-se
das doenças sexualmente transmissíveis que acometem jovens e adultos no mundo inteiro.

Em princípio será feita uma breve abordagem sobre a questão da corporalidade, da adolescência e
doenças sexualmente transmissíveis. A seguir, uma explicação de como se deu o processo de construção
de conhecimentos por parte dos alunos envolvidos, e, finalmente, as considerações finais.

Importância do estudo da corporalidade e as doenças sexualmente transmissíveis na sala de
aula

Segundo Aguiar (2011), discussões acerca do corpo são recorrentes há séculos. Completa o autor que as
abordagens sobre o corpo estão repletas de significados que acompanham determinadas épocas, de
acordo com objetivos propostos e impostos pela cultura de um povo com contexto histórico e social
singular.
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Contudo, ainda é comum tratar o corpo em sua individualidade como algo puramente biológico. Objeto de
necessidades fisiológicas, estas, por sua vez, compreendidas em fragmentos que constituem o indivíduo.
Tão logo, a alimentação, o funcionamento do organismo, prática de exercícios físicos compõem o corpo
individual no sentido dessa análise (AGUIAR, 2011). Dessa forma, o corpo não é apenas algo dotado de
músculos, órgãos, nervos etc., mas sim, algo que se relaciona intrinsecamente à cultura.

As discussões que giram em torno de definições para o corpo são inúmeras, sejam elas do ponto de vista
da religião, da sociologia, da filosofia ou da antropologia, todas explicam suas distintas visões sobre a
complexidade corporal. Seguindo a ideia de Soares (2000), do ponto de vista da educação, o corpo é
instrumento de conhecimento, intervenção e de constructo humano, este último aspecto, conforme
Nóbrega (2005), algo herdado do pensamento renascentista, o qual preza pela educação do corpo.

Neste prisma, a escola, enquanto instituição que é, atua no processo de formação do homem, assim como,
é fortemente responsável pela escolarização das manifestações e expressões humanas.

Pensando dessa maneira, a Educação Física escolar que toma parte dos cuidados com o corpo, tem se
responsabilizado e refletido sobre questões mais complexas no âmbito educacional, as quais envolvem
aspectos sociais preocupantes aos educadores, como a violência, os preconceitos étnicos, questões ligadas
à sexualidade, comportamentos dos alunos em sala de aula, dentre outros elementos ligados à
corporalidade.

Saliente-se que, embora o estudo do corpo seja abordado com ênfase pela área da educação física, o
indivíduo está a todo instante manifestando expressões diversas na sala de aula, por isso é importante
compreender de forma interdisciplinar o comportamento dos alunos em relação à sexualidade.

Oliveira (2008) já dizia que apesar de muitas escolas associarem a noção de corpo aos movimentos, fato
que limita a complexidade da disciplina de Educação Física, algumas instituições reconhecem que a
corporalidade pode ser explorada em diversas disciplinas, em associação ou não com a disciplina de
Educação Física e mais ainda, é algo que permeia a vida cotidiana do aluno.

Enfim, a corporalidade pode ser definida como a expressão das manifestações culturais que são produzidas
historicamente por meio de diálogos, onde existam relações de poder, linguagem e trabalho e que visam
permitir a comunicação e interatividade entre os indivíduos consigo mesmo e com os outros em um
contexto social e cultural (OLIVEIRA, 2008).

De acordo com o autor acima, a corporalidade permite a humanização das relações sociais, e, além disso,
possibilita ao professor de Educação Física superar a simples ideia de corpo e movimento desconectado de
expressão humana.

É importante enfatizar que, posto ser a corporalidade algo que envolve a vida do indivíduo, ao chegar à
escola a criança leva consigo a cultura de sua comunidade e esta deve ser respeitada. É relevante,
segundo Delizoicov (2007), que o aluno entrelace conteúdo escolar à construção de conhecimento
específico dotado de sua produção histórica e procedimentos próprios e, além disso, proporcione um novo
sentido às práticas escolares de Educação Física. Para Nóbrega (2005), as experiências das percepções
que o homem carrega consigo é, em verdade, expressão corporal, através da qual ele consegue fazer um
paralelo entre o mundo e si mesmo.

Barros (2005) escreve que foi Schilder quem teve uma maior contribuição a respeito da imagem corporal
que o indivíduo constroi de si mesma. De acordo com o autor, a corporalidade ou imagem corporal é um
fenômeno multifacetado, e “[...] não é só uma construção cognitiva, mas também uma reflexão dos
desejos, atitudes emocionais e interação com os outros (Schilder apud Barros, 2005, p. 546)”.

Na educação, tem-se compreendido que o corpo não é um instrumento de práticas educacionais e sim
agente que proporciona ao ser humano realizar todas as suas atividades, como ler, escrever, correr, andar
etc. Nessa perspectiva, o corpo não é instrumento para aulas de Educação Física ou artes. São os cuidados
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com o corpo e as expressões gestuais que devem ser abordados de maneira interdisciplinar pelos
professores de diversas áreas (NÓBREGA, 2005). No entanto, até o presente momento, consiste ser um
verdadeiro desafio romper com as ideias de corpo enquanto instrumento. Como ressalta Nóbrega (2005),
o corpo faz parte da educação e deve ser visto de forma significativa a partir das expressões do indivíduo,
de seu contexto sócio cultural.

Da teoria a pratica: participação e discussões sobre DST’s.

Brêtas escreve que, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), a “[...] grande maioria dos
adolescentes inicia sua vida sexual cada vez mais cedo, a maioria entre 12 e 17 anos (2009, p. 552). Cita
que, atualmente, os jovens “[...] caracterizam-se pela sua vulnerabilidade às doenças sexualmente
transmissíveis (DST) e ao vírus da imuno deficiência humana (HIV) (2009, p.553)”. Tendo isso em vista,
reafirma-se a importância de se trabalhar junto aos jovens questões sobre corporalidade, sexualidade e
DSTs.

Em princípio, durante o período de observação, os alunos arrumaram os bancos escolares em círculo na
sala de aula, e foi pedido que cada um abordasse aquilo que conhecia sobre doenças sexualmente
transmissíveis. O propósito foi deixar os alunos livres para que se expressassem espontaneamente.

Neste momento os alunos relataram especialmente sobre o conhecimento do vírus da Imunodeficiência
humana, falaram sobre a necessidade de uso de preservativo durante as relações sexuais e sobre as
mudanças no tema sexo. Entre os 20 alunos, houve aqueles que permaneceram em silêncio, mas no geral
foi observado que os educandos tinham a necessidade de demonstrar segurança no que diziam. Inclusive
falaram sobre o fato dos pais permitirem a presença do namorado(a) em casa, para dormir.

Em um segundo momento, com uso de datashow foram expostas imagens sobre as diversas doenças,
causas, sintomas, consequências e número de casos no país. Assim, uma discussão pautada nos estudos
da ciência sobre as DST’s foram aprofundadas, dando continuidade ao debate iniciado no primeiro
momento.

Em outro momento foi pedido aos alunos que apresentassem seminários, sobre DST’s, com explicações
orais em torno de quinze minutos (tempo máximo estabelecido) para cada grupo. Eles ficaram a vontade
para utilizar diversos recursos didáticos, como cartazes, computador, imagens das doenças, preservativos
e folhetos explicativos sobre as doenças abordadas.

No presente estudo as variáveis consideradas foram o sexo e compreensão prévia dos alunos sobre
doenças sexualmente transmissíveis, a importância do uso de preservativo durante as relações sexuais e
análise de compreensão dos alunos acerca do tema discutido a partir da aula ministrada e apresentação de
seminário por parte dos alunos.

Observou-se que os alunos em maior quantidade são meninos perfazendo 55% e as meninas perfazem
45%. As meninas mostraram-se mais conhecedoras do assunto doenças sexualmente transmissíveis em
relação aos meninos. Do total, 30% delas falaram sobre causas, sintomas e medidas profiláticas da AIDS,
sífilis, e gonorréia, 10% falaram apenas sobre a AIDS e 5% nada comentaram neste item, apenas
concordou com o que as outras já haviam descrito. Dos meninos, 20% falaram sobre a AIDS, 10% sobre a
AIDS e HPV e 25% não tiveram nada a comentar neste item.

A esse respeito, os achados corroboraram com os de Brêtas et al (2009), no sentido de que as meninas
tem um maior conhecimento sobre o assunto, escrevendo o seguinte:

Quanto à forma de prevenção das DST, as garotas demonstram ter mais
conhecimentos que os rapazes, principalmente no que diz respeito ao uso do
preservativo masculino, seguido de consultas médicas periódicas e maior
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conhecimento do parceiro sexual (BRÊTAS et al., 2009, p. 555).

Quanto ao uso do preservativo, tanto meninos como meninas concordaram entre si com a importância de
uso do mesmo. Por outro lado, um dos meninos da classe afirmou que mesmo sabendo da relevância da
camisinha, mantém relações com a companheira sem preservativo uma vez que o material com que é
confeccionado o preservativo lhe causa alergia. Ambos os fatos supracitados também foram relatados por
Brêtas et al, o qual escreveu o seguinte:

[...] O uso do preservativo foi indicado por uma grande porcentagem dos
adolescentes, o que aparentemente demonstra conhecimento desta forma de
prevenção. No Brasil, assim como em outros países, tem havido um significativo
aumento do uso do preservativo pelos adolescentes (BRÊTAS et al., 2009, p. 555,
grifo nosso).

[...] o fato de passar a conhecer o parceiro elimina, em nível do imaginário,
todos os riscos de se adquirir uma DST/AIDS, não fazendo o adolescente, a
identificação de que se tratam de doenças que tem um período de latência para o
aparecimento de sintomas, ou que existem formas subclínicas não perceptíveis do
contato sexual (BRÊTAS et al., 2009, p. 556, grifo nosso).

Durante as apresentações dos seminários, os alunos abordaram o conteúdo científico de formas diversas.
Um dos grupos fez uma pequena apresentação de 5 minutos, em que um dos meninos fez papel de Doutor
“camisildo” e de maneira dinâmica e simples falou sobre saúde e corpo.

Os outros grupos apenas descreveram as doenças de forma oral, mas a maioria mostrava certo domínio
de conteúdo. Logo, a participação dos alunos após esclarecimentos no ato da aula ministrada e estudos
para realização do seminário foi bastante ativa. Foi observado que 90% dos alunos mostraram verdadeira
compreensão do trabalho e os 10% correspondem aos alunos que não se dedicaram ao trabalho e nada
apresentaram.

Experiências como essas, que envolvem debates e envolvimento direto dos alunos nos assuntos
relacionados à vida em sociedade devem ser sempre estimulados. Os alunos demonstraram durante as
apresentações a necessidade de cuidados com o corpo e com a postura que exercem quando o assunto é
sexualidade. Revelaram-se mais abertos ao tema e com linguagem corporal e facial diferentes das
observadas no primeiro dia em que fora lançado o debate em sala de aula. No seminário eles já falavam
de sexualidade e DST’s com naturalidade, mas o mais importante, com consciência da necessidade de
proteção contra as doenças.

Considerações finais

A partir das variáveis consideradas no presente trabalho observa-se que os alunos de Ensino Médio trazem
consigo uma bagagem de dúvidas e falta de informações que vem desde o Ensino Fundamental. Apesar de
todo desenvolvimento tecnológico, os meios de comunicação não suprem a deficiência apresentada pelos
alunos quando o assunto é corporalidade ligada a doenças sexualmente transmissíveis. Percebe-se que,
muitas vezes as informações que recebem não são suficientes para que eles possam desenvolver uma
“consciência” do cuidado de si.

Nessa análise, os professores devem ser mediadores de um ensino que valorize tanto educação do corpo e
os assuntos referentes ao tema “sexo”. O professor ao compartilhar informações e saber ouvir os
questionamentos dos alunos sem julgamentos de valores, abre espaço para diálogos mais profundos sobre
questões relacionadas tanto à corporalidade quanto à educação sexual.

A família também é importante neste processo, no entanto, estamos cientes das dificuldades que os pais
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têm de conversar sobre sexo com seus filhos, principalmente em sociedades em que a patriarcalidade das
relações permanece forte.

Percebemos por meio dos discursos dos alunos que existem muitas lacunas no ensino referentes à
corporalidade. A liberdade sexual que os adolescentes tem vivenciado com o acesso à informações
diversas, não os prepara para uma vida sexual saudável, de forma que, muitos adolescentes e estudantes
conversam entre si, não com adultos ou pais, propagando informações errôneas.

Acreditamos ser papel da escola: formar cidadãos críticos e conscientes da realidade. No entanto, temos
ciência de que a escola representa a sociedade, e tal qual esta, também constroi muros para manter fora
de seus conteúdos, assuntos “íntimos”, tratando a questão da sexualidade e das doenças sexualmente
transmissíveis, apenas como um assunto a mais.

A tentativa de trazer o diálogo entre alunos e professores, de esclarecer dúvidas, de conhecer é uma
oportunidade singular e que, portanto, deve ser explorada e apropriada por todos os membros da
comunidade escolar.

A corporalidade deve ser levada em conta por todos os professores, uma vez que o corpo está presente
em todas as disciplinas, seja de maneira direta ou indireta. Portanto, faz-se necessário desvincular- se da
ideia de corpo enquanto instrumento, mas sim, deve-se considerá-lo como algo versátil e ímpar que faz
parte da escola desde a entrada do aluno nesta até a sua saída.
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