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Resumo

O lúdico agregado a uma sequência didática constitui-se num recurso que possibilita aprendizagens
significativas. Nessa perspectiva, foi desenvolvida uma olimpíada com o objetivo de proporcionar aos
jovens do 1º ano do Ensino Médio de uma escola pública de Alagoas o reconhecimento das várias
ISTs, destacando a responsabilidade que o ato sexual exige. Inicialmente, foi feito um levantamento
de dados, por meio de um questionário semiestruturado, a fim de diagnosticar o nível de
compreensão dos alunos acerca da temática. Posteriormente, formou-se uma mesa redonda para
discussão sobre as ISTs. Em seguida, foram realizadas as provas da olimpíada. Na sequência, os
alunos foram submetidos a uma avaliação demostrando mais consciência quanto aos riscos de um
ato sexual desprotegido, ratificando o potencial do lúdico como elemento integrador e facilitador da
aprendizagem.

Palavras-chave: sequência didática. IST. Olimpíada.

Abstract

The playfulness added to a didactic sequence constitutes a resource that allows meaningful learning.
In this perspective, an Olympiad was developed with the purpose of providing the youngsters of the 1st
year of the High School of a public school in Alagoas the recognition of the various STIs, highlighting
the responsibility that the sexual act demands. Initially, a data collection was done, through a
semi-structured questionnaire, in order to diagnose the students&39; level of understanding about the
subject. Subsequently, a round table discussion was held on STIs. Then the Olympic Games were
held. Afterwards, the students were submitted to an evaluation demonstrating more awareness about
the risks of an unprotected sexual act, ratifying the potential of play as an integrating element and
facilitator of learning.

Key words: didactic sequence. STI. Olympiad.

Introdução

As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), segundo SANTOS et al, (2010) eram também
chamadas de doenças venéreas numa alusão a deusa Vênus da Mitologia grega, passaram, então, a
ser denominadas Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) por meio do decreto nº 8.901/2016,
que, de acordo com a Assessoria de Comunicação do Departamento de Vigilância, Prevenção e
Controle das IST, do HIV/AIDS e das hepatites virais, implica num termo mais adequado, pois uma
pessoa infectada pode transmitir a infecção mesmo sem apresentar qualquer sintoma. E completa,

“A denominação ‘D’, de ‘DST’, vem de doença, que implica em sintomas e
sinais visíveis no organismo do indivíduo. Já ‘Infecções’ podem ter períodos
assintomáticas (sífilis, herpes genital, condiloma acuminado, por exemplo) ou
se mantém assintomáticas durante toda a vida do indivíduo (casos da infecção
pelo HPV e vírus do Herpes) e são somente detectadas por meio de exames
laboratoriais”, explicou a diretora do Departamento, Adele Benzaken. “O termo
IST é mais adequado e já é utilizado pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) e pelos principais Organismos que lidam com a temática das Infecções
Sexualmente Transmissíveis ao redor do mundo” (Brasil, 2017)

Tomando como base a classificação dos seres vivos, os agentes etiológicos que transmitem as IST
são bem variados, tanto dentro do mesmo reino, como o monera, do domínio Eubacteria que pode
transmitir: gonorreia, sífilis, cancro mole, clamídia, DIP (doença inflamatória pélvica), donovanose;
quanto de domínios diferentes, como o Eukaria, pelo reino protista, através dos protozoários; pelo
reino fungi que pode transmitir a candidíase através do fungo Candida albicans; até mesmo por um
grupo que está fora da classificação atual, segundo WOESE, (1990) por não estar enquadrado em
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nenhum grupo de seres vivos - os vírus, os quais podem transmitir entre outras: HPV, AIDS, herpes e
HTLV.

A transmissão de qualquer IST ocorre por uma transferência de certo agente patológico que pode ser
vírus, bactéria, protozoário ou fungo, de uma pessoa infectada, chamada de hospedeiro, para outra
pessoa susceptível e não infectada, pois, como afirma Bezerra, 2011 “Transmissão é a transferência
de um agente etiológico animado de uma fonte primária de infecção para um novo hospedeiro.” A
transmissão pode ocorrer de duas formas: horizontal, caracterizada por infecções por contágio,
quando a IST é propagada especialmente por relações sexuais sem a proteção; e vertical, quando a
transmissão da IST ocorre do genitor para seus filhos, podendo ser efetivada, segundo Bezerra 2011,
“durante a gestação, no trabalho de parto, o parto propriamente dito (contato com as secreções
cérvico-vaginais e sangue materno) ou a amamentação. A AIDS é um exemplo deste tipo de
transmissão”.

As IST são transmitidas principalmente por relações sexuais sem o uso de preservativo e, de acordo
com a Associação para Planejamento da Família (APF), as principais vias de transmissão de IST são:

• as relações sexuais vaginais, não protegidas, entre mulher e homem; ou seja, quando o pénis é
introduzido na vagina sem preservativo (interno ou externo);

• as relações sexuais anais, não protegidas, entre mulher e homem ou entre homem e homem.
Ou seja, quando o pénis é introduzido no ânus sem a proteção de um preservativo;

• e, para algumas infecções, as relações sexuais orais; ou seja, quando a vagina, o clitóris ou o
pénis estão em contato direto com a boca do parceiro/a, sem uma barreira protetora (como uma
folha de látex ou plástico impermeável, por exemplo);

• o risco de transmissão está também relacionado com determinadas práticas ou
comportamentos, como por exemplo a partilha de brinquedos sexuais; para evitar a
transmissão, devem usar-se dams (pequenos lenços de látex) durante o sexo oral/vaginal, luvas
de látex e lubrificantes à base de água durante o toque ou a penetração no ânus ou vagina,
utilizar preservativos e lubrificantes nas situações de partilha de vibradores, etc.”

São muitos os sinais e sintomas que servem de alerta para a detecção de uma IST e há casos
assintomáticos principalmente nas mulheres, portanto, apenas os médicos estão habilitados e
poderão dar o diagnóstico correto. Importante lembrar que se a infecção for detectada deve-se
lembrar ao parceiro para procurar ajuda médica mesmo que este não apresente nenhum sintoma,
como afirma LINHARES & GEWANDSZNAJDER (2011).

Tomando como base uma pesquisa realizada na semana anterior ao dia da aplicação da aula
observou-se o desconhecimento dos jovens quanto ao ato de se prevenir. Quando questionados
sobre o meio mais eficaz para evitar uma IST, 75% demonstraram desconhecimento, citando métodos
contraceptivos e apenas 25% alcançou êxito em suas respostas.

Este resultado reafirma o compromisso que a família e a escola precisam ter para atenuar a
vulnerabilidade que esses jovens apresentam em relação ao desconhecimento da prevenção as ISTs,
justificando, portanto, a abordagem desta temática.

Entre os métodos mais eficientes tanto para a prevenção da AIDS e outras infecções sexualmente
transmissíveis destaca-se, segundo AMABIS & MARTHO (2010), a camisinha que além da prevenção
as IST serve como meio contraceptivo de barreira.

O presente trabalho, além de apresentar a identificação dos agentes patogênicos com suas
respectivas infecções, os sintomas, período de incubação e tratamento, teve como foco o aspecto
voltado à prevenção das ISTs.

O Objetivo deste trabalho foi proporcionar aos jovens do Ensino Médio, de forma lúdica, o
reconhecimento das várias ISTs, destacando a responsabilidade que o ato sexual exige com foco na

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/quem_ve_cara_nao_ve_infeccao_sexualmente_transmissivelist_integra.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.3-9,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



prevenção.

Metodologia

Inicialmente realizou-se uma pesquisa com a finalidade de levantar dados estatísticos sobre a
realidade dos jovens daquela escola. Esta pesquisa envolveu quatro das seis turmas do turno
matutino do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio sobre os conteúdos relacionados com as Infecções
Sexualmente Transmissíveis – IST, incluídos os 1º ano A e B, as quais foram às turmas submetidas à
aplicação da sequência didática.

Na sequência, duas turmas do 1º ano do Ensino Médio foram agrupadas em 7 equipes com cinco
alunos cada, de modo que cada equipe pesquisasse sobre uma determinada IST, cujos temas foram:
AIDS, HPV, gonorreia, sífilis, herpes genital, tricomoníase e clamídia.

No dia posterior formou-se uma mesa redonda para discussão sobre as ISTs. Na oportunidade os
alunos puderam tirar suas dúvidas quanto aos vários aspectos envolvidos nesta temática, sendo uma
prévia para o dia da culminância.

A culminância da aplicação desta aula foi realizada na forma de olimpíada, cujo tema foi “Quem vê
cara não vê IST!” e ocorreu na semana seguinte e conduzida no laboratório de ciências de uma
escola pública no município de Porto Calvo – AL, litoral norte do Estado. Na ocasião, os alunos foram
novamente divididos em cinco equipes com sete alunos, porém com um critério: em cada equipe era
obrigatório conter um representante de cada um dos temas previamente solicitados para pesquisa.
Desse modo, foi possível que cada equipe formada contemplasse todos os temas envolvidos,
possibilitando o compartilhamento de informações com cada membro. As equipes foram assim
identificadas: equipe 1, equipe 2, equipe 3, equipe 4 e equipe 5.

A Olimpíada “Quem vê cara não vê IST!” foi composta de três provas, cujas quantidades de perguntas
e pontuações seguem na tabela abaixo.

Provas Quantidade de perguntas por equipe Pontos
Prova coletiva 10 1 ponto por pergunta
Você me conhece 2 5 pontos por pergunta
Quem tem IST 2 5 pontos por pergunta

Materiais e Métodos

• Projetor Multimídia

• Notebook
• Quadro branco
• Hidróxido de sódio (Podendo ser substituído por outra base)
• Fenolftaleína
• Cinco pipetas Pasteur de 3 ml
• Plaquetas contendo as alternativas A, B, C, D e E (Anexos)
• Copos descartáveis incolores
• Caneta Permanente
• Caneta para quadro branco
• Uma camisinha masculina
• Uma camisinha feminina
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• Barbante
• Um saco de bexigas

Antes do início de cada prova da olimpíada, foram repassadas as instruções sobre as regras que
seguem:

Primeira Prova: Prova Coletiva.

I. Antes de iniciar a competição foram entregues cinco plaquetas contendo as letras A, B, C, D e
E para cada equipe, para que fossem utilizadas nesta prova para indicar a resposta correta.

I. As perguntas foram formatadas no software PowerPoint e apresentadas com o auxílio de
projetor multimídia;

I. Nesta prova, foram feitas 10 (dez) perguntas de múltipla escolha, contendo 4 ou 5 alternativas,
sendo apenas uma delas a resposta correta;

I. Ao final da leitura da pergunta, cada equipe teve 2 minutos para escolher uma das alternativas;

I. Todas as equipes tiveram que escolher um dos membros para levantar uma única plaqueta.
Quando solicitadas, todas as equipes levantavam as plaquetas ao mesmo tempo, correndo o
risco de não pontuar naquela pergunta a equipe que atrasasse;

I. Cada pergunta valeu 1(um) ponto na competição, acumulando no máximo 10 (dez) pontos;

I. As respostas foram conferidas quando as plaquetas estiveram levantadas, ficando em evidencia
no software a assertiva que indicou resposta correta.

Na sequência, intervalo da competição, com a intenção de apropriar os alunos sobre a prevenção as
ISTs, foi feita uma demonstração sobre a forma correta de utilização do preservativo masculino e
feminino.

Segunda Prova: Você me conhece

I. Nesta prova, as perguntas também foram formatadas no software PowerPoint e apresentadas
com o auxílio de projetor multimídia. Cada pergunta continha uma "mandala" com o nome de
doze ISTs, sendo apenas uma delas a resposta correta.

I. A prova aconteceu em duas rodadas de perguntas, de modo que cada equipe respondeu duas
das 10 (dez) perguntas.

I. Ao final da leitura de cada pergunta, o professor acrescentou: Você me conhece Cada equipe
teve 1 minuto para indicar uma das IST contida na “mandala”;

I. Cada pergunta valeu 5 (cinco) pontos na competição, acumulando no máximo 10 (dez) pontos;

I. As respostas foram conferidas quando a equipe indicou a resposta, ficando em evidência a IST
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no software que indicou a resposta correta.

Terceira Prova: Quem tem IST

Esta prova apresentou uma dinâmica em que foram colocados 10 copos descartáveis para cada
equipe, numerados de 1 a 10 em círculo, com um volume de água próximo a metade do volume total
do copo. Em quatro desses copos, aleatoriamente foram inseridos hidróxido de sódio – podendo ser
substituído por qualquer outra base que em solução aquosa permaneça incolor. No meio dos 10
copos, colocou-se outro contendo fenolftaleína diluída em álcool etílico 46º GL com uma pipeta
conta-gotas, como mostra a figura abaixo.

I. Com o auxílio de um barbante montou-se um varal com 10 bolas cheias e numeradas,
representando cada copo do sistema montado, contendo um “impresso” em seu interior com
uma informação sobre a presença ou não de algum tipo de IST. Das 10 bolas, o professor
indicou, em um dos impressos que foi inserido na bexiga, o tipo de IST apenas naqueles cujos
copos estão com a base (Hidróxido de sódio). Por exemplo, se os copos que estavam com a
base são os indicados pelos números 2, 5, 6 e 9 nesses mesmos números, as bolas deverão
apresentar algum tipo de IST, as outras bolas deverão trazer o sinal “–“ (negativo) indicando
que aquele fluido não estava infectado;

I. Iniciada a prática, cada aluno pôde trocar (doar ou receber) parte desses fluidos com no
máximo duas pessoas aleatoriamente e precisaram registrar de alguma forma com quem ele
compartilhou esse líquido. Por opção, alguns alunos preferiram não trocar os fluidos;

I. Neste momento, cada aluno se apropriou de um desses copos numerados e foram instigados a
comparar se foi possível observar alguma diferença entre os líquidos dos outros copos. Feitas
as observações e concluído que não houve diferenças perceptíveis de cor, cheiro ou quaisquer
outros aspectos visuais, o professor deu o comando para se iniciar a troca dos líquidos;

I. Após as trocas, os alunos fizeram o “autoexame” utilizando o conta-gotas com a solução de 2 a
4 ml de fenolftaleína (Indicador ácido-base) em seus copos para verificar se ocorreu mudança
de cor, aquele que alterou a cor, simulava a indicação de algum tipo de IST, caso contrário não
estava infectado.

I. O objetivo desta prova foi fazer com que os alunos notassem e refletissem que não é fácil
perceber que o seu(sua) parceiro(a) apresenta algum tipo de IST;

I. De cada equipe, aos que foram infectados, o desafio foi lançado: Quais os copos que já
apresentavam fluidos infectados A resposta foi dada por cada equipe, de modo que eles
tentaram descobrir, de 1 a 10, quais já continham. Dada à resposta, o aluno foi convidado a
verificar se respondeu corretamente estourando a respectiva bexiga com o mesmo número
dado. Dentro da bola continha um papel dobrado (impresso) indicando o tipo de IST ou se não
estavam infectados. Por exemplo, Se ele respondeu que foi o copo contendo o número 3, ele
estourou a respectiva bexiga com o número 3 e verificou se naquele balão tinha a indicação de
algum tipo de infecção ou não. Acertando a resposta, a equipe recebia 5 pontos na competição;

I. Cada equipe teve a possibilidade de participar desta prova em duas rodadas. Somando, no
máximo 10 pontos nesta prova.

Concluída esta fase, lançou-se uma pergunta extra para consolidação do que foi vivenciado na

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/quem_ve_cara_nao_ve_infeccao_sexualmente_transmissivelist_integra.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.6-9,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



olimpíada, cuja pergunta foi: Posso ser facilmente evitada com o uso de camisinha, nas relações
sexuais. A resposta foi dada pelos alunos e confirmada no painel.

Resultados

Os primeiros resultados foram obtidos mediante pesquisa prévia realizada com alunos de quatro
turmas do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio, totalizando 91 alunos, Após a aplicação, os Resultados
foram contabilizados, tabulados e construídos os gráficos.

Observou-se que 77% dos entrevistados tinham idade entre 15 e 17 anos, e 23% tinham mais de 17
anos.

Constatou-se ainda que 58% dos alunos já haviam iniciado algum tipo de atividade sexual com
parceiro, enquanto que, 42% afirmam não ter iniciado.

Dos alunos que foram afirmativos quanto a ter iniciado algum tipo de atividade sexual com parceiro, a
faixa de idade da maioria alunos pesquisados foi entre 14 e 17 anos, ratificando a média de idade dos
brasileiros segundo KAPLAN, 2007 que afirma: “...pesquisa realizada pela Unesco, em 2004, foi
constatado, mais uma vez, que a idade média da primeira relação sexual dos brasileiros ocorre por
volta dos 14-16 anos”. O que chamou a atenção foi ver nesses dados que uma parcela dos jovens
está iniciando as práticas sexuais cada vez mais cedo, ou seja, ainda criança, contribuindo com a
vulnerabilidade para adquirir as IST.

Foi observado, porém, que a maioria dos jovens já ouviu falar em algum momento sobre as IST, seja
na escola, em casa, com os amigos, ou com o uso da internet. Foi detectado nesta pesquisa que
cerca de 80% dos jovens conhecem e conseguem citar algum tipo de IST, porém, apesar de terem
citado, foi observado durante a aula que poucos identificam algum tipo de sintoma, profilaxia, agente
etiológico, período de incubação sobre elas.

Quando questionados sobre o meio mais eficaz para evitar uma IST e somadas todas as
possibilidades falsas, 75% afirmaram que poderia ser: diafragma, DIU, coito interrompido ou pílula.
Este último com destaque de 37% das respostas. Apenas 25% alcançou êxito em sua resposta.

Estes resultados preliminares, reafirmam e ratificam o compromisso que a família e a escola precisam
ter, para atenuar a vulnerabilidade que esses jovens apresentam em relação ao desconhecimento da
prevenção as ISTs, justificando, portanto, a abordagem desta temática.

Após a aplicação da Olimpíada, os alunos foram submetidos a uma pesquisa de opinião quanto à
metodologia aplicada. Foram observados os seguintes resultados:

Observou-se que 54% dos alunos afirmaram ter sanado suas dúvidas sobre as IST, 46% afirmaram
ter tirado poucas dúvidas e nenhum aluno afirmou não ter sanado dúvida alguma.

Quanto ao desempenho de cada aluno nesta aula, foi feita uma auto avaliação e todos se
posicionaram positivamente, onde 14% afirmaram que seu desempenho foi muito bom, 57% bom e
29% regular, nenhum se posicionou como ruim ou péssimo, demonstrando que houve o interesse na
construção do conhecimento.

Em relação à metodologia, os alunos ficaram satisfeitos e afirmaram que a forma com que a aula foi
conduzida foi ótima ou boa, 71% e 29% respectivamente, não havendo nenhuma rejeição ou negação
de sua participação.

Nesta pesquisa ainda consta que, em relação a ter “melhorado a compreensão” sobre a temática
abordada e da “relevância para a vida”, a resposta foi positiva e unânime.
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Os resultados das pontuações foram contabilizados e a classificação foi divulgada com premiação aos
dois primeiros colocados.

Considerações Finais

A Olimpíada possibilitou o envolvimento de todos, pois motivou os alunos na busca das respostas não
só do conteúdo propriamente dito, mas para a sua vida cotidiana, dentro de um contexto interacionista
e construtivista com o espírito competitivo e utilização de atividades práticas.

É muito importante que, além do papel que a escola tem de acompanhar os jovens sobre esta
temática, a família, em especial os pais, esteja sempre presente no que diz respeito à sexualidade de
seus filhos, pois como afirma BIZZO (2011) “Conversar sobre sexo, ou de alguma outra forma,
permitir que o adolescente adquira informações é uma maneira de os pais colaborarem para que as
descobertas sobre o próprio corpo não venham acompanhadas de sentimento de culpa, sofrimento ou
insatisfação”

Espera-se que este artigo sirva de subsídio para que outros professores também utilizem em suas
aulas e possam continuar desfrutando da maravilha de ensinar e aprender.

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/quem_ve_cara_nao_ve_infeccao_sexualmente_transmissivelist_integra.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.8-9,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Referências

AMABIS, José Mariano & MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia das Células. Vol 1. 3 ed. São
Paulo: Moderna, 2010.

Assessoria de Comunicação Departamento de IST, Aids e Hepatites Virais. Departamento passa a
utilizar nomenclatura "IST" no lugar de "DST". Disponível em Acessado em 07 dez. 2017.

Associação para Planejamento da Família (APF). As principais vias de transmissão de IST.
Disponível em Acessado em 07 dez. 2017.

BIZZO, Nélio. Novas Bases da Biologia: Das moléculas às populações. Vol 1. São Paulo: Ática,
2011.

FALCI, Claudia de Carvalho. Transmissão Vertical e Horizontal. Disponível em
<https://www.infoescola.com/doencas/transmissao-horizontal-e-vertical/> Acessado em 15 out. 2017.

KAPLAN, Instituto. Projeto Vale Sonha. São Paulo: Trilha Educacional, 2007.

LINHARES & GEWANDSZNAJDER, Biologia Hoje. Vol 1. São Paulo: Ática, 2011.

SANTOS, Fernando Santiago; AGUILAR, João B. V. & OLIVEIRA, MARIA M. Angel de. Ser
Protagonista. Vol 1. São Paulo: SM, 2010.

WOESE et al. Towards a natural system of organisms: Proposal for the domains Archaea, Bacteria,
and Eucarya Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1990.

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/quem_ve_cara_nao_ve_infeccao_sexualmente_transmissivelist_integra.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.9-9,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio


