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RESUMO 

Silva AO. Estudo sobre DST em escolas públicas pelos professores de Ciências/Biologia 

do município de Sorocaba (SP): dificuldades e possibilidades. 

 

Resumo: Buscou-se, neste estudo, revelar como é realizada a abordagem sobre doenças 

sexualmente transmissíveis (DSTs) em escolas estaduais de Sorocaba, da região com o maior 

índice de DST, apontar os desafios e as possibilidades dessa abordagem pelo docente de 

Ciências/Biologia dessas instituições; e buscar, juntamente com os professores dessas escolas, 

alternativas para abordagens significativas. Trata-se de estudo de perfil qualitativo, que 

contou com a colaboração de 9 docentes de Ciências/Biologia, 2 coordenadoras dessas escolas 

de Sorocaba (SP) e 1 coordenadora da Unidade Saúde da Família do bairro em que a pesquisa 

ocorreu. Por meio de entrevistas individuais, semiestruturadas, gravadas, posteriormente 

transcritas e analisadas, os resultados demonstraram que os docentes precisam de um melhor 

preparo para atuar nessa temática, e que a falta de estímulo influencia diretamente a busca por 

melhores resultados. Observou-se, também, que é essencial o envolvimento da equipe de 

Saúde na temática, por meio de trabalho em conjunto com tais docentes, para que ocorram 

mudanças no cenário atual das DSTs junto a essa população de jovens, e que apesar dessa 

necessidade, tal envolvimento não ocorre como deveria. Porém, com a pesquisa, foi possível 

vislumbrar tal possibilidade. 

Palavras-chave: Educação; Doenças Sexualmente Transmissíveis, Escola Pública.



	  
	  
	   	  

 

ABSTRACT 

Silva AO. Approach on STDs in public schools by teachers of Science / Biology of 
the city of Sorocaba (SP): problems and possibilities 

 

We sought to in this study reveal how the approach is performed on sexually 

transmitted diseases (STD) in state schools in the Sorocaba region with the highest 

rate of STDs; pinpoint the challenges and possibilities of this approach by the teacher 

of Science / Biology these institutions and get along with the teachers of these 

schools, alternative approaches significantly. It was the study of qualitative profile 

that had the cooperation of 9 faculty of Science / Biology, 2 coordinators of these 

schools of Sorocaba (SP) and coordinator of the Family Health Unit of the district in 

which the research took place. Through individual interviews, semi-structured, 

recorded, transcribed and analyzed, the results showed that teachers need better 

preparation to act in this theme, and that lack of stimulation directly influences the 

search for better results. It was also observed that it is essential the team's 

involvement in the theme of Health, through working with teachers for such changes 

to occur in the current scenario of STDs with this population of young people, and 

that despite the fact that this need not occur as should, however, with the research was 

possible to discern such involvement.  

Keywords: Education, Sexually Transmitted Diseases, Public School. 
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1 INTRODUÇÃO 

As DST no mundo, e em especial nos países em desenvolvimento, representam 

um grave problema de saúde pública, afetando toda a população, em particular a 

população economicamente desfavorecida e os jovens. “A Organização Mundial da 

Saúde – OMS, estimou que ocorram, no mundo, cerca de 340 milhões de casos de DST 

por ano entre indivíduos com idade de 15 e 49 anos, 10 a 12 milhões desses casos no 

Brasil”. 1 Segundo dados da mesma fonte, “o início da atividade sexual na adolescência 

tem ocorrido em idades mais precoces, a maioria entre 12 e 17 anos”, desacompanha da 

maturidade e posturas críticas, que têm seu início cada vez mais tardio, o que leva esses 

adolescentes a se exporem a riscos pela falta de conhecimento, tornando-os vulneráveis 

às Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e ao Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV) 1-5. 

Iniquidades sociais também estão associadas ao aumento da vulnerabilidade às 

DST/AIDS, uma vez que a população mais carente padece, muitas vezes, de educação 

adequada e de qualidade, priorizando o trabalho em detrimento dos estudos, devido à 

situação financeira desfavorável, situando-se aquém de seus direitos a saúde e 

cidadania, não possuindo a devida orientação sobre cuidados com a saúde, inclusive a 

sexual, que é um dever do Estado e direito do cidadão. 

Além do aspecto econômico/financeiro, de expectativas limitadas, as populações 

mais carentes sofrem, muitas vezes, com uma cultura retrógrada, ultrapassada, e a 

educação sexual não é bem vista, determinando consequências, como limitações quanto 

aos cuidados com sua saúde, resultando em fator relevante para aquisição das DST. 

Tais doenças podem aumentar em até dezoito vezes as chances de se contrair o 

vírus da imunodeficiência humana. Algumas são de fácil tratamento e rápida resolução; 

outras, quando não diagnosticadas em tempo, podem evoluir para complicações graves, 

como a hepatite B ou HPV, que podem originar um câncer de pênis no homem e câncer 

de colo de útero na mulher, se não tratadas. Por isso enfatiza-se a promoção da saúde 

como maneira de promover a prevenção de tais agravos, visando à orientação sexual 

dos jovens sobre o tema DST e sexualidade6. 

Quanto ao tema sexualidade, atualmente os adolescentes são constantemente 

“bombardeados” por informações fúteis e errôneas, como as que vem da mídia, que 

explora o corpo humano com mensagens apelativas ao sexo, tornando-se, muitas vezes, 
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um incentivo ao sexo precoce, sem consequências, desprotegido, pelo puro prazer, sem 

se importar com a saúde, o que torna esses jovens ainda mais vulneráveis. Além disso, 

entre os jovens, a existência de mitos, como a primeira relação sexual não engravida, 

expõem-os a riscos, e a falta de orientação nessa fase da vida traz malefícios, pois as 

consequências são doenças que levam a altos índices de morbimortalidade entre os 

adolescentes e a população em geral, além de serem dispendiosas para os cofres 

públicos. Somente com ações que gerem mudanças, que enfoquem a prevenção, a 

promoção da saúde, poderemos mudar essa realidade.  

          Enquanto profissional da área da saúde e possuindo familiar na posição de 

docente, constantemente às voltas com obstáculos em abordar determinados temas em 

sala de aula, como é o caso das DSTs, devido aos medos, insegurança e falta de preparo, 

encontro na presenta pesquisa alternativa de fortalecimento da promoção da saúde dessa 

população tão vulnerável. 

As DSTs constituem um grave problema de saúde pública, afetando 

intensamente os adolescentes e jovens em nosso país; em especial, atinge com grande 

impacto o município de Sorocaba/SP foco deste estudo, segundo  dados fornecidos pela 

Secretaria de Saúde de 2010 (Anexo A). É necessário reconhecer que a escola tem um 

papel fundamental na influência de posturas corretas e saudáveis. Porém muitas 

dificuldades são encontradas para essa tarefa, mostrando serem urgentes mudanças 

nessa área. Os profissionais da saúde têm um papel relevante nesse contexto, por isso é 

que este estudo se propõe a responder: as DST são discutidas pelos professores, em 

especial de Ciências e/ou Biologia, em escolas públicas de Sorocaba (SP)? Se assim o 

for, de que modo ocorrem tais discussões? Como desenvolver a temática de modo 

significativo e preventivo junto a esses alunos?  
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2 OBJETIVOS 

 

Para tentar responder tais inquietações, este estudo tem por objetivos: 

1. Identificar como a temática DST é abordada em duas escolas estaduais 

de Sorocaba/SP; 

2. Apontar os desafios e as possibilidades da abordagem discorridas pelos 

docentes de Ciências/Biologia; 

3. Identificar junto aos professores de Ciências/Biologia alternativas para 

abordagens significativas; 

4.        Criar roteiro norteador para os professores utilizarem nas aulas; 

5.         Elaborar plano de ação frente à realidade encontrada. 
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 3 A ESCOLHA DO TEMA 

Em minha trajetória profissional consta atuação na Atenção Básica, em um 

município próximo a Sorocaba, e nela pude vivenciar, em visitas domiciliárias, diversos 

adolescentes com riscos à aquisição de DSTs, adolescentes grávidas e suas  famílias 

muitas vezes desestruturadas e desprovidas de condições para tratarem de tais temas 

com seus filhos. Refletindo sobre as causas múltiplas das DSTs, encontrei na família, na 

mídia e na escola balizas para explicarem seu papel na busca pela transformação dessa 

realidade. 

Busquei respostas junto a minha própria família que conta com docente de 

escola pública. Descobri a dificuldade dos professores para trabalharem o tema, quer 

pela insegurança de muitas vezes não possuírem o conhecimento para tal, quer pelo 

medo da retaliação familiar. 

Com esses dados em mãos, reconhecendo o cenário atual em que as DSTs se 

encontram, considerando que a população jovem é a mais atingida, e sendo enfermeira, 

sensibilizei-me. Diante de tal realidade resolvi me aprofundar na temática, procurando 

entender as suas causas assim como também as possibilidades de superação. 

Assim nasceu este estudo, para o qual na escolha das instituições recorremos à 

Secretaria de Saúde do Município Sorocaba, SP, minha cidade, e que nos forneceu os 

índices de DSTs por bairro (Anexo A). Entendi que seria mais oportuno que o estudo 

fosse realizado junto aquele com maior índice registrado – o Parque Vitória Régia, 

localizado na zona norte da cidade. 

As duas escolas públicas do bairro envolvidas pelo estudo possuem do ensino 

fundamental ao ensino médio; são escolas de grande porte, com professores que se 

alternam com frequência, tornando essas instituições de passagem até o possível 

remanejamento desses docentes.  
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4  QUADRO TEÓRICO 

 

4.1 Adolescência e saúde 

 A busca por uma compreensão ampla sobre a problemática necessita da revisão 

sobre os papéis da educação, da saúde e o contexto da adolescência, temas que serão 

abordados na etapa a seguir. 

Segundo Vitiello (1996, apud Biscoli, Favarão, Feiten, Souza, Perpétuo 2005, p. 

48), em fins do século XX houve o surgimento das doenças sexuais e AIDS, e com isso 

a população passou a ter mais consciência e cuidado a respeito de seus atos e de sua 

prática sexual. De acordo com as idéias de Kahhale (2001, apud Biscoli, Favarão, 

Feiten, Souza, Perpétuo 2005, p.49), nas civilizações mais antigas não se considerava a 

adolescência uma passagem da criança para a vida adulta, não havia uma etapa 

diferenciada, ao contrário do que ocorre na sociedade ocidental, em que a criança passa 

por uma etapa antes de atingir a idade adulta, que é chamada de adolescência, fase na 

qual se inicia a maturação sexual, cognitiva e emocional dos jovens7. 

Na adolescência, o corpo e sua mudanças físicas e biológicas assumem um papel 

muito importante, já que ocorrem de maneira rápida, profunda e marcante na vida do 

indivíduo, devido ao desconhecido, ao novo. Esse processo influencia no 

desenvolvimento psicossocial do adolescente e na formação de sua identidade. O 

aprendizado da sexualidade representa um processo de experimentação pessoal e de 

impregnação pela cultura sexual do grupo, que se acelera na adolescência e na 

juventude, fato que determina a importância de o tema ser tratado em sala de aula e em 

casa, orientando os adolescentes na busca por experimentação sexual de maneira 

responsável e sadia5. 

O adolescente passa, nessa fase, a sentir necessidade de interação nos grupos, 

muitas vezes se expondo à riscos;  também sente necessidade de explorar o 

desconhecido, o inexplorável até então, o reprimido, em busca de novos conhecimentos, 

novas sensações, não se importando com as consequências de seus atos, muitas vezes 

por até mesmo desconhecê-las. 

Durante a prática sexual, o adolescente pode assumir posturas que o expõe a 

riscos, pois, muitas vezes influenciado pelo grupo, para assumir o papel de 
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homem/mulher, acaba promovendo uma prática desprotegida do sexo, não utilizando 

condon, promovendo riscos à saúde, como a aquisição de DST, AIDS, e à própria vida5. 

O adolescente age de acordo com suas vontades, sendo necessária uma 

orientação desde seus primeiros anos de vida, quando ainda criança, pelos seus 

familiares; não devendo ser reprimidas suas manifestações, e sim explicadas, orientadas, 

pois a criança que sente essa repressão em casa se torna um adolescente que sente 

vergonha de expressar suas dúvidas, expondo-se a riscos. 

A sexualidade não surge subitamente na adolescência, ela se aflora 

gradualmente de acordo com as experiências vivenciadas desde o seu nascimento. O 

educador precisa estar preparado para tratar do tema, devendo se abster de seus 

preconceitos e tabus, para assim desmistificar os tabus e preconceitos presentes na 

sociedade, orientando sobre a sexualidade que estimulada pela mídia, muitas vezes 

promove “apelos”, fazendo com que o adolescente desenvolva uma sexualidade 

narcisista, individualista, instintiva, tornando o corpo um mero instrumento de 

satisfação de prazer desejada, sem que haja qualquer reflexão sobre seus atos e 

atitudes8. 

É neste aspecto que a orientação sexual nas escolas e dentro de casa ganha ainda 

mais importância, pois o adolescente, impulsionado pelas suas vontades e pelos apelos 

da mídia, necessita de um aporte educacional que subsidie suas atitudes, que o faça 

pensar, refletir sobre as atitudes que ele pode tomar. Por esses motivos escolas e 

famílias precisam estar preparadas para realizar, de forma adequada, tais orientações. 

Devemos buscar uma mudança de paradigma quanto à formação dos 

adolescentes, em busca de um novo ideal de formação integral do indivíduo, levando 

em consideração sua estrutura emocional e intelectual, promovendo uma associação do 

ambiente cultural em que o adolescente está inserido e suas relações interpessoais, 

apoiando-se nos recursos locais disponíveis e mais adequados9. Porém, esse ideal 

somente poderá ser alcançado com a capacitação dos docentes que permita que tais 

docentes modifiquem sua prática em sala de aula na direção de  inovações no processo 

ensino-aprendizagem. 
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4.2 A Educação, a escola e a sexualidade  

 

Vivemos em uma sociedade em que o processo de alfabetização é fator 

predominante na divisão de classes. E por conta do capital, a maioria da população é 

levada a marginalização, tornando o indivíduo alienado à participação na realidade 

político-econômica-social em que está inserido, fazendo-se mero espectador da 

realidade, sem ao menos entendê-la ou nela interferir10. Por meio da realidade em que 

estamos inseridos - escola, família, igreja, trabalho - passamos a incorporar 

comportamentos, atitudes, pensamentos de forma natural, muitas vezes sem ao menos 

questioná-los e compreendê-los, passamos simplesmente a aceitar o que nos é 

imposto10. 

Nesse contexto, a Educação se torna, portanto, um instrumento emancipatório, 

que liberta o cidadão, pois viabiliza o pensamento crítico da população, promovendo 

uma maior consciência da realidade sócio-política-econômica em que estamos 

inseridos10. 

Segundo Duarte e Barboza (2007, p.3):  
Esse aspecto emancipatório deve possibilitar: alfabetização, 
capacidades de aprendizagem, o desenvolvimento do raciocínio 
crítico, a criatividade e a ação no que diz respeito à transformação 
social. Somente com uma visão crítica do mundo podemos mudar 
nossa realidade11. 

 
E para isso precisamos de subsídios adequados, de modo a agirmos como 

educadores capacitados para tais mudanças, transformadores de realidades.  

Paulo Freire afirma que “o educador deve ser consciente, pois é intelectual 

transformador, formador de opinião tendo, portanto, a obrigação de estimular o 

pensamento crítico dos educandos, assumindo uma opção política de forma coerente” 11. 

As orientações em sala de aula devem promover mudanças nas atitudes dos 

alunos, devem promover a reflexão e a adoção de pensamento crítico, e para isso deve 

haver mudanças na abordagem do tema. Somente assim pode ser vislumbrado um novo 

horizonte na educação sexual. 

Ainda sobre o tema, Duarte e Barboza (2007, p.4) afirmam: 

Os educadores devem agir de forma vivificada nas práticas em sala de 
aula, não podendo apenas criar magníficos projetos, mas colocá-los 
em funcionamento na realidade vivida. Os educadores são formadores 
de opiniões por meio do estímulo, da reflexão, da crítica e da troca de 
idéias11. 
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Para tanto, há a necessidade de uma formação adequada do educador que 

atualmente está despreparado nessa temática.  

Segundo Marques 1992; Carvalho, Simões 1999; Mercado 1999; Porto 2000; 

Silva 2002; Almeida 2003; (apud Silva e Araújo, 2005, p.1), para essa formação 

adequada do docente, a orientação teórico-conceitual crítico-reflexiva vem sendo 

apontada como orientação mais adequada para a formação continuada de professores12. 

Estratégias que podem ser alcançadas através da utilização da metodologia 

Problematizadora para capacitação dos docentes. 

Com base em tal princípio, Silva e Araújo (2005, p.2) relatam: 

Abandona-se o conceito de formação docente como processos de 
atualização que se dão por meio da aquisição de informações 
científicas, didáticas e psicopedagógicas, descontextualizadas da 
prática educativa do professor, para adotar um conceito de formação 
que consiste em construir conhecimentos e teorias sobre a prática 
docente, a partir da reflexão crítica.12 

 
 
 Sobre essa vertente, Imbernón (2001, apud Silva e Araújo, 2005, p.2) afirma: 

A formação terá como base uma reflexão dos sujeitos sobre sua 
prática docente, de modo a permitir que examinem suas teorias 
implícitas, seus esquemas de funcionamento, suas atitudes etc., 
realizando um processo constante de auto-avaliação que oriente seu 
trabalho12. 
 
 

Para Freire (apud Silva e Araújo 2005, p.4): 

A reflexão é o movimento realizado entre o fazer e o pensar, entre o 
pensar e o fazer, ou seja, no “pensar para o fazer” e no “pensar sobre o 
fazer”. Nesta direção, a reflexão surge da curiosidade sobre a prática 
docente. Essa curiosidade inicialmente é ingênua. No entanto, com o 
exercício constante, a curiosidade vai se transformando em crítica. 
Desta forma, a reflexão crítica permanente deve constituir-se como 
orientação prioritária para a formação continuada dos professores que 
buscam a transformação por meio de sua prática educativa12. 

 
Educadores transformados quanto a sua prática educativa influenciarão seus 

educandos quanto a sua prática vivenciada, sua realidade, promovendo mudanças de 

comportamentos nos dois sentidos, transformações, as quais refletem tanto na saúde 

como nos aspectos políticos da sociedade. 

 A educação deveria ter poder de transformação, ser emancipatória. Pensando na 
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questão política-social atual, as pessoas dominadas somente irão ascender quando 

possuírem mente para emancipar, o qual moldura suas atitudes. Assim, a educação deve 

promover uma aprendizagem libertária, o educando deve ser protagonista de seu 

aprendizado, deve ser transformador da realidade que o rodeia. Essa aprendizagem 

conduz à autonomia moral12. 

A escola deve procurar viabilizar a autonomia moral do sujeito por meio de uma 

educação de qualidade, emancipatória, com um currículo voltado às necessidades dos 

alunos, e também dos docentes, no qual eles possam compreender a sociedade em que 

vivem, articulando com possibilidades de melhorias e responsabilidades de cada um. A 

educação deve promover o desenvolvimento de capacidades técnicas e sociais dos 

envolvidos, para que se entendam como pessoas críticas, autônomas, democráticas e 

solidárias, para assim favorecer mudanças na atual realidade13. 

Cabe, portanto, à escola oferecer aos adolescentes informações além daquelas 

que ele já possui e esclarecer algumas dúvidas ou distorções que possam existir, 

fazendo o aluno refletir sobre aquilo que lhe foi exposto, para que assim possa criar uma 

opinião a respeito dos assuntos abordados. 

Segundo os Parâmetros Curriculares – BRASIL: 

A Orientação Sexual oferecida pela escola deve abordar as 
repercussões de todas as mensagens transmitidas pela mídia, pela 
família e pela sociedade, abordando os diversos pontos de vista, 
valores e crenças existentes na sociedade para auxiliar o aluno a 
encontrar um ponto de auto-referência por meio da reflexão. O 
trabalho realizado pela escola, não substitui nem concorre com a 
função da família, a complementa. O trabalho de Orientação Sexual 
na escola é entendido como problematizar, levantar questionamentos e 
ampliar o leque de conhecimentos e de opções para que o aluno, ele 
próprio, escolha seu caminho14. 

Estratégias para viabilizar uma reflexão e postura crítica dos adolescentes 

poderiam ser encontradas em um ensino baseado na realidade desses alunos, uma 

abordagem vivificada do conteúdo exposto em sala de aula; situações diárias podem se 

transformar em aprendizagem, e este é um rico meio de ensinar, utilizando os problemas 

da prática e refletindo-os, promovendo uma aprendizagem significativa. 

A escola e a família devem se unir na busca pela orientação sexual de qualidade 

dos jovens. A escola possui o conteúdo programático, e a família é conhecedora da 

realidade à qual o adolescente está inserido. Deve existir uma aliança escola/família, na 
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qual se crie um ambiente propício para que haja discussões, debates entre pais, alunos e 

docentes, para que, assim, o aluno adquira uma opinião coerente13. 

Quanto a isso, Nunes (2003) acredita: 

Ser urgente que agentes sociais, educadores e pais, em diferentes 
graus de responsabilidade informativa e formação, busquem 
aprofundar o conhecimento sobre a Educação Sexual para que possam 
agir da forma mais consciente e esclarecedora possível, contribuindo 
para uma educação sexual que prime pela liberdade, sensibilidade,  
respeito e pela igualdade8. 

Essa visão, por muitos, é considerada utópica, pois as dificuldades encontradas 

na abordagem do tema em sala de aula, vão desde a falta de disciplina e dificuldades 

nos debates, até a imaturidade e vergonha do tema pelos alunos, dificultando a visão do 

professor quanto às dúvidas dos alunos, suas crenças, mitos. Incluem-se também a não 

inclusão familiar, por fatores culturais, e a não aceitação da abordagem do tema pelos 

pais. Além do mais existe falta de motivação e capacitação profissional como um 

obstáculo a ser superado, para que ocorram verdadeiros avanços na educação e 

consequente melhoria na formação do aluno. 

A escola é um local propício e adequado para que ocorram discussões a respeito 

de sexualidade, porém a orientação sexual deve ir além dos métodos anticoncepcionais, 

uso de preservativos, gravidez, DST, deve, também, propiciar um entendimento sobre 

sociedade, respeito, liberdade de escolha, direitos e deveres, visando a oferecer 

possibilidades para que o adolescente tenha capacidade de tomar decisões mais 

adequadas, seja consciente de seus atos, de suas escolhas, desenvolvendo um 

compromisso consigo mesmo e com o outro.8 Com base nisso, nota-se a necessidade de 

termos profissionais preparados e realmente envolvidos nessa tarefa, de forma a 

promover um desenvolvimento integral do ser humano13. 

De acordo com Bertoi, Faria e Silva (2008, p. 2): “existe a preocupação não 

apenas com o que pensam sobre o ensino, mas também com a ação de ensinar e sua 

relação com as concepções sobre este ensinar”9. 

Ainda de acordo com esse mesmos autores, “acredita-se que se obterá um 

avanço sobre as questões pedagógicas, à medida que se busca compreender as relações 

entre o domínio do saber (conhecimento científico) e o domínio do saber fazer 

(conhecimento prático)”9. 
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Assim, a existência da Educação Sexual na escola deve embasar-se nas 

vivências dos adolescentes, em sua realidade, suas dúvidas, questionamentos, superando 

o conteúdo biológico que é determinado por um currículo escolar, articulando esse 

conhecimento aos condicionantes histórico, cultural, político, social, ético e estético da 

sociedade atual, vislumbrando novas mentalidades, novas posturas e mudança de atitude 

dos jovens8. 

Há a necessidade de mudança de paradigma, trazer para dentro da sala de aula a 

vivência dos alunos, a realidade deles, o cotidiano, levando-o a refletir, buscar 

alternativas, aprender e promover mudanças comportamentais; é preciso viabilizar um 

espaço sadio, responsável e confiável para discutir sobre o tema. 

Esse espaço foi criado segundo estudos levantados, com a inclusão da 

Orientação Sexual como tema transversal nas escolas, com legitimidade para se 

dialogar sobre a sexualidade. Porém, como expusemos, os educadores não estão 

recebendo a formação adequada para desenvolver ações nesse sentido8. 
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4.3 A Educação e a Saúde 

A adolescência, enquanto uma etapa repleta de transformações físicas, 

emocionais e psicológicas, precisa ser melhor explorada com vistas à educação sexual e 

à promoção da saúde. Delimitada cronologicamente pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) como a faixa dos 10 aos 19 anos de idade, ela é estendida como juventude 

dos 15 aos 24 anos, identificando adolescentes jovens (de 15 a 19 anos) e adultos jovens 

(de 20 a 24 anos). A lei brasileira, por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente - 

ECA, considera adolescente o indivíduo de 12 a 18 anos (Manual de Atenção à saúde 

do adolescente – OMS, 2006, p.17)15. 

Segundo Rodrigues (1995): 

É consenso atualmente que a prevenção é o enfoque prioritário, 
principalmente se o alvo dos programas é a população mais 
jovem. O objetivo maior da educação dirigida aos jovens deve 
ser o de capacitá-los a adotar condutas positivas que visem a 
preservação da saúde, com estímulo crítico, possuindo 
conhecimentos acerca do processo saúde doença e suas 
implicações na qualidade de vida, para que possam assim vir a 
construir mentalidades novas, capazes de promover 
transformações nos objetivos sociais9. 

Desse modo, o binômio Escola/Saúde torna-se essencial, em que as ações 

educativas visando à prevenção das doenças são referência para novos caminhos, tendo 

os profissionais da saúde e os educadores grande responsabilidade. 

Observa-se, também, a necessidade de posturas pró-ativas da população quanto 

aos cuidados com a saúde, que são diretamente influenciadas pela conscientização do 

problema existente, evidenciado pelos altos índices de DST na população. 

 Busca-se a aquisição de mudança de comportamento pela população e uma 

postura preventiva necessitando de ações educativas nas escolas e nas USF, com vista à 

mudança do cenário atual das DSTs. Acreditamos ser imprescindível a atuação 

Escola/Saúde em busca de novos caminhos para mudanças; contudo, existem desafios a 

serem superados.  

Atualmente, o Programa Saúde na Escola (PSE) - decreto Presidencial nº 6.286, 

de 5 de dezembro de 2007 -  resulta de um trabalho integrado entre o Ministério da 

Saúde e o Ministério da Educação. Essas duas instâncias são essenciais na melhoria da 
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saúde do jovem, na perspectiva de ampliar as ações específicas de saúde aos alunos da 

rede pública de ensino: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, Educação de Jovens e Adultos16. 

Nas últimas décadas, a percepção dos países sobre o conceito e a prática de 

saúde escolar e de promoção da saúde tem mudado. A educação para a saúde, baseada 

no modelo médico tradicional e focalizada no controle e na prevenção de doenças, é 

pouco efetiva para estabelecer mudanças de atitudes e opções mais saudáveis de vida 

que minimizem as situações de risco à saúde de crianças, adolescentes e jovens 

adultos16. 

O Ministério da Saúde considera que o ambiente escolar é um espaço essencial 

para práticas promotoras da saúde, preventivas e de educação em saúde, como é o caso 

da orientação sexual, e que unir a Saúde com a Educação é um dos meios de atingir os 

jovens e promover mudança de comportamento. O Programa Mais Saúde: Direito de 

Todos, lançado pelo Ministério da Saúde, em 2008, é um exemplo disso quando 

afirma16. 

[...] as equipes de Saúde da Família realizarão visitas periódicas 
e permanentes às escolas participantes do PSE para avaliar as 
condições de saúde dos educandos, bem como para proporcionar 
o atendimento à saúde ao longo do ano letivo, de acordo com as 
necessidades locais de saúde identificadas16. 

Essas diretrizes estão de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica em 

relação às atribuições das equipes de Saúde da Família: 

SÃO ATRIBUIÇÕES COMUNS A TODOS OS PROFISSIONAIS 
[da ESF]:  I – Participar do processo de territorialização e 
mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, 
famílias e indivíduos expostos a riscos [...] II – Realizar o cuidado em 
saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de 
saúde, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações, entre outros)16. 

De outro lado, entre as diretrizes do PSF constam ações importantes de 

promoção da saúde do escolar, a instrumentalização técnica dos professores, 

funcionários das escolas e dos profissionais da Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

para apoiar e fortalecer as iniciativas16. 

Ações educativas que englobem as DSTs, prevenção e cuidados com a saúde são 

imprescindíveis aos adolescentes, pois a descoberta do novo influencia e estimula 
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atitudes que os colocam em risco de contaminação. Portanto, existe uma atual 

necessidade de transmitir a esse público a realidade das DSTs encontrada nessa faixa 

etária da população e suas consequências; afinal, os adolescentes estão expostos à 

riscos, tanto pela idade quanto pela falta de informação do próprio processo de 

adolescer, da prevenção das DSTs e  do uso da camisinha,  dentre outras dúvidas17. 

Cabe aos educadores um importante papel, uma vez que mantêm o contato direto com 

os adolescentes.  

Nas duas últimas décadas, o professor de Ciências/Biologia dos ensinos 

Fundamental e Médio, tem sido um dos principais responsáveis pela informação sobre a 

sexualidade na escola, nesse período da adolescência. Assim sendo, os alunos canalizam 

nele todas as suas inquietações. No entanto, o professor não se encontra preparado para 

esclarecer sobre a temática em sua totalidade18. 

Para abordar o tema sexualidade e DST em sala de aula, o professor necessita 

incorporar conhecimentos acerca de História, Filosofia, Saúde, Psicologia, Economia, 

Sociologia, Antropologia, além de lidar com seus próprios preconceitos e barreiras em 

trabalhar o tema. Desse modo, poderão abordar os temas com seus alunos sobre os 

diversos pontos de vista, valores e crenças existentes na sociedade, auxiliando o 

educando a encontrar um ponto de autorreferência por meio da reflexão e do 

pensamento crítico.  

O educador é a peça-chave para a implantação de programas de educação 

preventiva quando o assunto é DST, já que se encontra presente no dia a dia dos alunos, 

é conhecedor da realidade em que os adolescentes estão inseridos, e constitui uma 

imagem de segurança aos alunos em sua maioria. Portanto, é essencial que passe por um 

processo amplo e aprofundado de capacitação, tanto cognitiva quanto metodológica e 

vivencial, pois a temática requer profissionais preparados e capacitados para atuar de 

maneira eficaz e inovadora14,17,19. O espaço escolar não pode abrir mão de sua 

responsabilidade, devendo ser um polo de disseminação de informações privilegiadas, 

com responsabilidade, competência e envolvimento, e especialmente comprometido 

com o trinômio Educação-Saúde-Ambiente20,21. 

Segundo Chagas, a sexualidade faz parte do contexto escolar, não há como negá-

la; então, cabe à escola corrigir, enriquecer e ampliar o conhecimento dos educandos 

acerca de sexualidade e também fazer um trabalho com a família e sociedade, na qual 
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esse educando está inserido7. 

Já ao profissional da Saúde compete estimular a discussão dessa temática, assim 

como também orientar os educadores a inovarem nas abordagens desse tema, 

valorizando a ação interdisciplinar no desenvolvimento de estratégias que promovam a 

integração entre Saúde e Educação no contexto escolar22. O profissional de Saúde é um 

educador, e cabe a ele a responsabilidade de promover ações educativas no cenário atual 

da educação sexual. E sendo ele um conhecedor da realidade local, cabe também a ele a 

orientação tanto dos educandos, como dos educadores, em busca de avanços, não 

podendo recair somente sobre o professor essa missão. 
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5 METODOLOGIA 

Para a presente pesquisa optou-se pelo estudo de perfil qualitativo, para que 

fosse atingido um nível máximo de compreensão da realidade vivida pelos professores 

nas escolas estudadas.  

O universo dos sujeitos foi composto por nove (9 – número total de professores 

das disciplinas escolhidas das escolas selecionadas) professores de Ciências ou 

Biologia, de ambos os sexos, docentes dos ensinos Fundamental e Médio de duas 

escolas estaduais do bairro Vitória Régia, município de Sorocaba, e por dois (2) 

coordenadores. A escolha das instituições foi realizada por meio da consulta aos 

indicadores de saúde do ano de 2010 fornecidos pela Secretaria de Saúde do município 

de Sorocaba, tendo sido selecionadas escolas pertencentes à região com maiores índices 

de DST (Anexo A) – escola Profª Rosemary de Mello Moreira Pereira e escola Profª 

Sarah Salvestro, duas escolas estaduais, que possuem da 5ª série do Ensino 

Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. 

A escolha das instituições se deu por meio da consulta aos indicadores de saúde 

do ano de 2010, fornecidos pela Secretaria de Saúde do município de Sorocaba, tendo 

sido selecionadas escolas pertencentes à região com maiores índices de DST (Anexo A) 

– escola Profª Rosemary de Mello Moreira Pereira e escola Profª Sarah Salvestro, duas 

escolas estaduais, que possuem da 5ª série do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino 

Médio. 

Neste estudo foram incluídos docentes que lecionam a adolescentes da 5ª série 

do ensino fundamental ao 3º ano no ensino médio, com faixa etária entre 11 e 18 anos. 

O direcionamento sobre DST somente é realizado a partir da sétima série, a alunos com 

idades entre 13, 14 anos a 17, 18 anos aproximadamente. Também foram incluídas as 

coordenadoras das duas escolas e a coordenadora da USF do bairro. Sendo excluídas 

escolas de outros bairros e professores que não aceitassem participar do estudo. 

O estudo foi iniciado após sua aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (reunião dia 09/08/2011, protocolo número 768). Os dados foram obtidos 

mediante entrevistas semiestruturadas, individuais, gravadas, nos horários de 

preferência de cada participante, voluntariamente consentidas após procedimentos 
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éticos e legais preconizados. O material foi transcrito visando o processo de análise .

 Procedeu-se à organização temática segundo referencial metodológico 

preconizado por Minayo23, tendo os temas emergidos após realização das três etapas 

determinadas pela autora:1.pré-análise, por meio de leitura flutuante, para delimitação 

da unidade de registro e do contexto; 2. exploração do material mediante a codificação, 

classificação e escolha das categorias; 3. interpretação dos significados dos dados. 

Desse modo, os temas emergidos foram alvo de análise e discussão. 

 

5.1 Primeira fase da coleta de dados 

Os nove professores entrevistados lecionavam, em sua maioria, tanto no ensino 

fundamental, quanto no médio. 

As entrevistas constaram das seguintes perguntas norteadoras: 1. “O tema DST é 

abordado na escola em que você leciona? Se sim, como você desenvolve o assunto em 

sala de aula? Se não, por que e o que você acha de esse assunto não ser abordado em 

sala de aula? 2. Qual sua opinião sobre a aprendizagem dos alunos sobre o tema? 3. O 

que você acha que dificulta a abordagem do tema? 4. O que você acha que facilitaria a 

abordagem do tema”? 

Realizadas individualmente, as entrevistas ocorreram após todos os 

procedimentos éticos e legais tendo sido resguardados, por meio da assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A). 

 

5.2 Segunda fase da coleta de dados 

Nesta fase os docentes participantes, seus diretores e coordenadores, foram 

convidados pessoalmente, assim como os profissionais de saúde da Unidade Saúde da 

Família (USF) Vitória Régia, para um encontro com vistas à devolução do resultado da 

coleta de dados e sua problematização. Os objetivos foram de apontar os desafios e as 

possibilidades da abordagem do tema DST pelos docentes de Ciências/Biologia das 

escolas envolvidas; buscar, juntamente com tais docentes, alternativas para abordagens 

significativas e criação de um roteiro norteador para os professores utilizarem nas aulas, 

de modo a otimizá-las.  



	   30	  

Apesar de todos os esforços como agendamento do segundo encontro em 

diversas datas, utilização de convites individuais, e contando com aprovação das 

coordenações, datas e horários em concordância com os docentes, o encontro não 

aconteceu- não houve o comparecimento tanto dos docentes quanto dos coordenadores 

assim como também dos profissionais da saúde convidados.  

Várias tentativas de um segundo encontro foram desencadeadas: convites feitos 

pessoalmente a cada docente, tentativa de agendamento de um dia que não 

inviabilizasse a participação da maioria, sugestão de local diferente dos campos de 

atuação desses docentes, ou como tentativa nas próprias escolas. Porém foram todas 

tentativas cujas respostas foram sempre negativas. 

Desse modo, a segunda fase da pesquisa teve que ser adaptada. Esta 

pesquisadora optou por apresentar pessoalmente os dados levantados junto aos 

docentes, na primeira fase da pesquisa, às coordenadoras das duas instituições – 

responsáveis pelos docentes, com a perspectiva de que esses dados chegassem até eles. 

Para tanto foi agendada uma reunião individual com cada uma das coordenadoras. A 

expectativa foi discutir com elas a dificuldade para o segundo encontro com os 

docentes, assim como os dados levantados nessa primeira fase com os professores, de 

forma contextualizada, visando à elaboração de um plano de ação frente a tal realidade,. 

Um novo TCLE foi apresentado (Apêndice B). As discussões foram gravadas e 

transcritas (Apêndice E), posteriormente categorizadas tematicamente e analisadas. 

 

5.3 Terceira fase da coleta de dados 

Ainda na tentativa de levar aos docentes os resultados da primeira fase, visto que 

um encontro não foi possível, e visando conhecer suas opiniões sobre tais dados, 

identificando tentativas de superação, foi elaborada uma terceira fase: os resultados 

forma enviados por escrito aos participantes deste estudo, individualmente, 

acompanhados de uma carta explicativa e pedido de resposta para duas questões 

(Apêndice F): uma sobre sua percepção a respeito do resultado da primeira fase e outra, 

sobre as formas sugeridas de superação na realidade de seu trabalho. 

 

5.4 Quarta fase da coleta de dados  
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 Considerando que a participação dos docentes, coordenadores e profissionais da 

saúde não ocorreu conforme acordado, esta pesquisadora buscou articular as  propostas 

pendentes, e diminuir a distância entre educação e saúde. Reconhecendo o importante 

papel da equipe de saúde da USF local no contexto escolar, optou-se por um encontro 

com a coordenação da  USF do bairro Vitória Régia, na tentativa de enfrentamento das 

fragilidades encontradas e promover alianças. A reunião foi gravada, transcrita 

(apêndice 5) e posteriormente analisada, após assinatura do TCLE (Apêndice C). 

Desse modo, buscou-se atender ao terceiro objetivo da pesquisa - identificar 

alternativas em conjunto com os docentes para realizar intervenções a fim de 

abordagens mais significativas. 

 

5.5 Quinta fase da coleta de dados 

Ao final dos levantamentos, foi adicionada também uma quinta fase de coleta de 

dados, baseada na busca do material utilizado em sala de aula pelos professores e alunos 

para abordagem do tema DST. O levantamento de dados mostrou que os docentes 

apontaram a falta de material adequado para abordagem do tema, re mencionaram as 

apostilas fornecidas pelo Ministério da Educação como material de uso, porém julgadas 

fracas e desatualizadas. Portanto, essa realidade também se apresentou como necessária 

para nosso estudo. O material pesquisado constou de apostilas do MEC – PLND dos 

anos vigentes 2011-2014 (6º, 7º anos do ensino Fundamental e 1º e 2º anos do ensino 

médio) e Cadernos do Aluno, Ensino Fundamental (6º e 7º anos) e Médio (1º e 2º anos), 

obtidos junto aos gestores das instituições envolvidas. 
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6 RESULTADOS 

 

 A primeira etapa da coleta de dados constituída pelas entrevistas com os 

docentes, mostrou que todos eles abordam o tema DST em sala de aula, a partir da 

sétima série.  

 Essa abordagem se dá de acordo com as seguintes estratégias, (Quadro 1): 

Quadro 1 – Estratégias de abordagem do tema DST na Escola 1 e Escola 2, segundo seus docentes – SOROCABA, 

2011 

ESTRATÉGIAS                                            FREQUÊNCIA  

Apostila MEC -  
Complemento com outros materiais 

9 

Conhecimentos prévios dos alunos via 
questionário    

2 

Dúvidas dos alunos 4 

Palestras realizadas por outros profissionais 2 

Atividades dinâmicas: 
Vídeos/Figuras/Internet 
Jogos 
Pesquisas m grupo 
Debates/Diálogos 

3 

Leituras em sala de aula 1 

Somente quando surgem dúvidas 1 

 

Destaca-se que 100% dos professores utilizam a apostila do MEC, mesmo sendo 

relatado por todos eles que a apostila é “fraca e desatualizada”; somente 2 dos docentes 

utilizam o conhecimento prévio dos alunos. 

Quanto ao que facilita (Quadro 2) e o que dificulta (Quadro 3) a abordagem em 

sala de aula, os resultados são os seguintes:  

Quadro 2 – Estratégias apontadas como facilitadores da abordagem DST em sala de aula, segundo os docentes das 
escolas 1e 2 – SOROCABA, 2011 

ESTRATÉGIAS                                                                 FREQUÊNCIA 

Utilizar a realidade dos alunos  4 
Utilizar dúvidas dos alunos  3 
É um tema atrativo – Idade dos alunos   2 
Utilizar figuras, vídeos 1 
Caixinha de perguntas  1 
Abordar mais precocemente  – Com linguagem 1 
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adequada  
Existência/Participação de comunicação 
escola/família  

2 

Trocas entre Saúde/Escola – Palestras  3 
 
 

Quadro 3 – Motivos apontados como dificultadores da abordagem DST em sala de aula, segundo os docentes das 
escolas 1 e 2– SOROCABA, 2011 

MOTIVOS                                                                  FREQUÊNCIA 

Cronograma de aulas  – Pouco tempo  3 
Vergonha dos alunos  5 
Falta de disciplina  4 
Família não participa/muitos não aceitam o tema ser 
abordado  

3 

Início tardio do tema nas escolas 1 
Medo dos professores 2 
Falta de material apropriado – Apostila deixa a 
desejar 

1 

Imaturidade dos alunos  3 
 

Apesar de 100% dos professores relatarem que a apostila utilizada é inadequada, 

somente 1 deles destacaram que a falta de material apropriado para abordar o tema é 

algo que dificulta.  

Sobre a aprendizagem de tais temas pelos alunos (Quadro4), foram levantados 

os seguintes dados: 

 

 
Quadro 4 – Aprendizagem dos alunos sobre DST nas escolas 1 e 2, segundo seus docentes – SOROCABA, 2011 
 
APRENDIZAGEM                                                        FREQUÊNCIA            
 

Bom, mas não colocam em prática 
 

2 

Bom, mas possuem muita vergonha  – Não é 
explorado tudo  
 

1 

Fraco, pouco entendimento pelo número de doenças 
existentes  
 

1 

Fraco, pouco tempo  
 

1 

Fraco, Não tem real interesse  
 

2 

Eles pensam que sabem 
 

1 

 
A segunda fase da coleta de dados constou da apresentação dos levantamentos 

evidenciados, nos quadros de 1 a 4, às coordenadoras. A idéia inicial foi problematizar 

tais resultados com os professores, em busca de novas possibilidades de compreensão 
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do contexto docente e das DSTs nessas escolas, apontar os desafios e possibilidades da 

abordagem DST, sem sucesso nas reuniões acordadas. O conteúdo das discussões com 

as coordenadoras das duas escolas, após transcrição foi analisado  e categorizado 

tematicamente, emergindo dois principais temas (Quadro 5). 

Quadro 5 – Categorização levantada de acordo com as respostas das coordenadoras das escolas 1 e 2 – SOROCABA, 
2012 

 

A terceira fase da coleta de dados constou da apresentação, aos docentes, dos 

resultados da primeira fase de coleta de dados,por meio da forma escrita, sobre sua 

percepção a respeito do resultado da primeira fase e sobre as formas sugeridas de 

superação na realidade de seu trabalho. Somente dois dos docentes responderam ao 

questionário. Os temas levantados de acordo com as questões realizadas foram os 

seguintes (Quadro 6 e Quadro 7): 

 

 

 
TEMAS 

 
CATEGORIAS TEMÁTICAS 

 
SUBCATEGORIAS 
TEMATICAS 

Desafios da abordagem DST 
junto aos alunos-adolescentes 

- Insegurança/Dificuldade do 
professor em abordar o tema 

- Medo de retaliação 
familiar/alunos 
- Falta de capacitação 
profissional 

 - Trabalho não reconhecido  
 - Preconceito do professor  
 - Incapacidade de considerar a 

realidade e sua multicausalidade 
 

 - Falta de material adequado  
 - Ausência de parcerias com a 

escola  
- Família 
- Saúde 

 - Concepção antiga de ensino - Foco na quantidade de doenças  
- Foco na memorização 

 - Imaturidade dos alunos  
 - Dificuldade em praticar o que 

aprendem (alunos) 
 

 - Vergonha (alunos)  
 - Carga horária insuficiente   
Possibilidades da abordagem 
DST junto aos alunos-
adolescentes 

- Abordagem  
 

- Precoce 
- Interdisciplinar 

 - Utilizar as dúvidas e 
questionamentos dos alunos 
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Quadro 6 – Percepção dos docentes sobre os resultados da primeira fase - questão 1 - das escolas 1 e 2, na terceira 
fase da pesquisa – SOROCABA, 2012 

TEMAS 
LEVANTADOS 

SUBTEMAS FREQUÊNCIA 

- Caixinha de perguntas 
é falha 

 1 

- Medo dos docentes 
por falta de 
conhecimento do tema 

 1 

- Assunto polêmico e 
importante 

- Necessário abordar 

- Ligado a drogas 

1 

- Metodologia utilizada 
falha 

 1 

- Pouca participação do 
docente 

 1 

 

 

Quadro 7 – Proposta de superação da realidade sugeridas pelos docentes - questão 2 - das escolas 1 e 2, na terceira 
fase da pesquisa – SOROCABA, 2012 

TEMAS SUBTEMAS FREQUÊNCIA 
- Parcerias - Saúde 

Comunidade/Famílias 

- Projetos 

- Palestras/Atividades 

2 

-Abordagem interdisciplinar  2 
- Formação adequada dos 
docentes 

 1 

- Abordagem precoce com 
linguagem simples e objetiva 

 1 

 

A quarta fase da coleta de dados constou da busca por alternativas para o 

terceiro objetivo da pesquisa, a fim de abordagens mais significativas e intervenção na 

realidade encontrada. Optou-se então por uma abordagem junto à coordenadora 

responsável pela USF do bairro Vitória Régia, devido às dificuldades em promover 

mudanças partindo somente das escolas, e também pautando-se nas diretrizes do 

Programa Saúde da Família, que determina como uma de suas ações mais importantes a 

promoção da saúde do escolar e a instrumentalização técnica dos professores e 

funcionários das escolas, para assim traçar um plano de ação, uma tentativa de 

intervenção, aliando Escola e Saúde (Quadro 8).  
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Quadro 8 – Categorização do depoimento da coordenadora da Unidade Saúde da Família do bairro Vitória Régia – 
SOROCABA, 2012 

TEMAS SUBTEMAS 
Importância da Interdisciplinaridade  
Desvalorização do Professor  
Professores acuados diante da temática  
Gravidez precoce e DST preocupa  
Ineficácia das abordagens em domicílio  
Insuficiência de profissionais na USF  
Propostas de superação Criação de Plantão Semanal para Docentes e 

Alunos  
Resgate do Projeto Piracema 
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7 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Os dados foram agrupados em dois temas:  Desafios da abordagem DST em sala 

de aula e Possibilidades da abordagem DST em sala de aula, sob a ótica dos docentes e 

coordenadores. 

7.1 Desafios da abordagem  das DSTs 

A alocação da disciplina de Biologia a partir da sétima série parece estar 

tardia, considerando-se que a atividade sexual desses jovens se inicia cada vez mais 

cedo. Por outro lado, a falta de preparo dos professores para essa abordagem 

denuncia um fator complicador que afeta a  maioria das escolas públicas brasileiras. 

Muito se discute sobre desenvolvimento profissional do professor e sua formação, uma 

vez que se reconhece que a formação inicial é insuficiente para proporcionar todos os 

elementos necessários a uma prática consistente (Selles 2000, apud Shulman1987; 

Pessoa de Carvalho & Gil-Perez 1992; Carrascosa 1996; Furió 1994, p.2)24.  

Logicamente que as universidades não irão conseguir prever a realidade e as 

necessidades que cada docente irá vivenciar em seu papel como professor, porém a 

ênfase deve ser numa formação na qual o docente tenha subsídios para promover o 

ensino de forma inovadora, agregando conhecimentos a seus alunos e a si próprio – 

melhor formação docente. 

A falta de capacitação profissional também leva à incapacidade de considerar 

realidade e multicausalidade, como pode ser notado na fala de uma das 

coordenadoras, que considera complicado o fato da exposição do sexo na mídia, família, 

acreditando que os profissionais das áreas da  educação e da saúde não possuem 

subsídios para tal abordagem. 

“E é complicado,  a gente vê por outros lados também. 
Essa exposição ao sexo têm a ver também com a mídia, 
família, tem muitos aspectos, é que nós, eu como 
professora e você como enfermeira, não temos como 
abordar tanto isso, e na televisão é muito exposto, então é 
uma coisa complicada.” Sic – S10 

 

Como consequência, observa-se a dificuldade encontrada pelos 
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docentes/coordenadores em utilizarem a realidade a favor do ensino e a necessidade de 

mudanças. A sexualidade é amplamente debatida na sociedade e nos meios de 

comunicação, influenciando diretamente o comportamento do adolescente, com um 

bombardeio de informações, em sua maioria, distorcidas sobre a temática.  

Tais informações devem ser utilizadas a favor do ensino e não como um 

dificultador para a abordagem do tema25. Os educadores precisam estar aptos a lidar 

com essa realidade, em busca de mudanças nos índices DST, gravidez precoce e a 

redução de impactos na saúde desses adolescentes. 

É inegável a importância que a educação sexual no ambiente escolar possui; 

contudo, como pude perceber por este estudo, ainda existem profissionais que não se 

mostram tão receptivos ao assunto, quer pelo próprio desconhecimento do tema, quer 

pelos valores pessoais e tabus - tabus e preconceitos familiares e docentes. 

Necessitam de atualização sobre o tema para se tornarem mais seguros e eficientes nas 

abordagens; como consequência, serão mais receptivos e empenhados na tentativa de 

contato maior com as famílias desses adolescentes em busca de superação da falta de 

comunicação existente. 

“...eu tenho uma filha de 14 anos e eu não gostaria que 
fosse falado sobre isso na escola dela, ela teve na sétima 
série, mas eu não gostaria, faz parte do currículo, do 
conteúdo, tudo bem, mas eu não gostaria, eu acho que 
para alguns atiça a curiosidade, é meio complicado, é um 
assunto bem delicado.” Sic -S10 

 

No passado, tanto os pais como os professores ignoravam a sexualidade e suas 

manifestações pelas crianças e adolescentes, geralmente tratados como seres 

assexuados. Falar sobre o tema estimularia a atividade sexual, portanto o tema era algo 

sigiloso que não poderia ser tratado - famílias não aceitam que o tema seja abordado. 

Toda a sociedade encarava a sexualidade de forma pouco transparente, algo sujo, que 

deveria ser calado e somente abordado entre quatro paredes. Em não se discutindo o 

assunto, imaginava-se que o conhecimento viria naturalmente, trazendo respostas às 

indagações. 

Essa alienação quanto a maturidade sexual dos filhos trouxe repercussões nas 

futuras gerações, e a saúde dos adolescentes passou a sofrer riscos de aquisição de 
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DSTs, gravidez precoce, devido à falta de maturidade e conhecimento para nortear suas 

ações. Os jovens adquiriam conhecimento sobre o tema por meio de um processo 

informal, pelos amigos, revistas, mídia, entre outros, levando à entendimento falho e 

descontextualizado – conhecimento fraco25,26,27. 

Os professores muitas vezes evitam se aprofundar na abordagem das dúvidas 

dos adolescentes não mostrando figuras, vídeos, material mais atrativo, para justamente 

não irem contra a vontade dos pais – medo retaliação familiar. Deve-se considerar que 

na realidade em estudo, o medo dos docentes da retaliação das famílias é um forte 

componente cotidiano, pois como afirmaram alguns pais não aceitam que o tema seja 

abordado em sala de aula, criando um ambiente hostil e inadequado. Assim se 

estabelece um conflito difícil de ser enfrentado, pois a sensação de impotência e solidão 

acaba por desestimular as iniciativas individuais.  

Sabemos que mesmo o incentivo aos pais para um trabalho em conjunto com a 

escola não gera resultados imediatos – falta de aliança com as famílias. Por outro lado, 

muitos familiares não participam das atividades da escola, e especialmente das 

discussões sobre as possibilidades de abordagem da sexualidade, principalmente pelo 

tabu e falta de conhecimento da importância do assunto. E ainda há aqueles que se 

sentem envergonhados com o tema, preferindo se abstiver de participar desse tipo de 

diálogo com seus filhos e com a escola26,28. 

“... a família tinha que ter mais entrada, participar mais, 
porém, eles não participam, não nos ajudam, se omitem 
sobre esse tema... eu acho que deveria ser abordado mais 
cedo, um trabalho mais intenso na escola, e a família 
também participar, pois muitos pais tem cabeça muito 
fechada.” Sic – S6 

A capacitação docente de modo mais amplo e que considere principalmente as 

multideterminações que envolvem o viver e o aprender dos alunos poderá garantir 

algum avanço nessa mudança pretendida – capacitação docente. O preconceito que 

mantém as diferenças e as visões distorcidas da realidade social pode e deve ser 

enfrentado com a conscientização desses professores de seu papel transformador da 

sociedade. No entanto, os professores devem ser cuidadosos para não misturar o 

trabalho de educação sexual com suas convicções pessoais, religiosas ou partidárias 

sobre o material25,26. 
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Os próprios PCN’s* pontuam que: “o professor deve ter discernimento para não 

transmitir seus valores, crenças e opiniões como sendo princípios ou verdades 

absolutas”14. 

 Outra dificuldade constatada neste estudo está relacionada ao pouco 

reconhecimento social do trabalho do professor, que desestimula as iniciativas no 

cotidiano do trabalho desses docentes – docentes desvalorizados. Atualmente o 

professor de escola pública de ensinos Fundamental e Médio precisa trabalhar em mais 

de um emprego para seu sustento, lidar com as tarefas escolares e pessoais, trabalho em 

sala de aula com número elevado de alunos e as dificuldades dele decorrentes, além da 

pressão dos familiares destes alunos e a falta de preparo para lidar com tudo isso. Como 

resultado final, o desgaste e a desmotivação são inevitáveis.  

“...a falta de estímulo por parte dos docentes, pois 
trabalham muito, não são reconhecidos, isso desestimula 
muitas vezes o trabalho deles e sua atuação, 
influenciando na disposição de querer melhorar, ter 
vontade.” Sic - S10 e S11 

Toda essa situação leva a uma insatisfação com suas condições de trabalho, 

refletindo na disposição de promover aprimoramentos e desempenho profissional, algo 

que não deveria ocorrer. Novos rumos precisam ser tomados para que essa realidade 

seja modificada. Primeiramente é necessário mudar a crença e as convicções dos 

docentes sobre o ensinar, seus valores sobre seu papel e suas funções como 

educadores29. Os docentes precisam se sentir valorizados, importantes quanto suas 

funções e papéis na sociedade, precisam ter melhor remuneração e mais apoio da 

sociedade. Eis aí, portanto, algumas prováveis explicações para a não participação dos 

professores nos encontros combinados com esta pesquisadora. 

Este estudo também revelou que a concepção tradicional do ensino prevalece 

entre os professores, trazendo mais uma dificuldade – concepção tradicional do 

ensino. Percebi o foco na quantidade de doenças – conteúdo - etambém na 

memorização. Nesse sentido parece que coordenadoras e docentes não olham para a 

mesma direção. Segundo o PCN, os educadores devem direcionar o ensino no estímulo 

aos alunos para pensarem, refletirem sobre o tema, serem críticos. Somente assim 

poderão colocar em prática aquilo que aprenderam nas salas de aula, diferentemente do 
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que vem acontecendo com os alunos dessas duas escolas.   

“Eles perguntam muito, mas 100% eles não absorvem 
não, uns 80%, principalmente na parte das doenças, é 
muita doença, então eles acabam às vezes confundindo 
um pouco, misturando, mas eles tem muita curiosidade 
em saber sim.” Sic – S5 

 Diante desse posicionamento, uma das coordenadoras  referiu o seguinte: 

 “O correto é instruir a ter pensamento crítico, não 
decorar.” Sic – S11 

 Saúde e a Educação precisam estar engajadas para que mudanças ocorram, mas 

infelizmente o que se nota é um certo conformismo ao se falar do tema – ausência de 

aliança com a saúde; como as famílias nunca participam então não há como tentar, ou 

seja, há uma necessidade urgente de mudança também por parte da Educação. 

A imaturidade dos alunos e a falta de disciplina são também apontadas pelos 

professores das duas escolas estudadas, e também reforçam as dificuldades da 

abordagem das DSTs em sala de aula. Mesmo a utilização de formas mais lúdicas de 

aprendizagem parecem ainda não reduzir tais comportamentos – atividades dinâmicas. 

Julgo, no entanto, que ainda se pode questionar a forma com que tais dinâmicas são 

organizadas e aplicadas, assim como o grau de domínio técnico dos docentes em aplicá-

las. 

Para as coordenadoras, os debates realizados em sala de aula dificilmente 

ocorrem de maneira satisfatória – debates em sala de aula -, pois os alunos não 

possuem conhecimento para discutirem o assunto, aliado à indisciplina e à imaturidade, 

típicas da fase da adolescência. Mas é preciso entender que  os adolescentes buscam 

uma posição sexuada entre o grupo de amigos, e para isso passam a procurar o toque, o 

ficar, meninos e meninas passam a buscar novas experiências, e a sexualidade se torna 

algo primordial, porém eles ainda possuem grande dificuldade em expressar esse 

assunto. Como consequência, levam na brincadeira, fazem piadas, precisam chamar a 

atenção para a sexualidade aflorada em seu corpo13. 

No caso das DSTs, a vergonha dos alunos  acaba por deixarem estes alunos na 

dependência apenas das trocas de informações entre seus pares, o que se torna mais um 

fator de risco. Assim, é compreensível que os temas não sejam explorados o quanto 

deveriam. O uso da caixinha de perguntas  poderia melhorar a participação dos alunos, 
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pois eles não precisariam se identificar para fazer suas perguntas, deixando os mais 

envergonhados mais livres para exprimirem suas dúvidas. Ao docente, também seria 

uma forma de facilitar sua busca pela atualização/conhecimento, para posteriormente 

discutir com mais segurança os temas solicitados. 

“Esse assunto é um pouco polêmico, tem alunos que tem 
ainda dificuldade, vergonha de trabalhar esse assunto em 
sala de aula.” Sic – S8 
 

“... a disciplina também fica a desejar, e a gente acaba 
não tendo tempo e tendo muita dificuldade em abordar o 
tema, e o que os alunos aprendem fica a desejar, é muito 
complicado.”  Sic - S7 

Uma parcela desses professores tem consciência de que o aprendizado é fraco e 

desinteressante aos alunos – aprendizado fraco – mas, contraditoriamente, relacionam 

uma gama excessiva de patologias existentes nesta temática, demonstrando a crença 

num modelo pedagógico pautado no conteúdo e focado no  professor - modelo 

tradicional de ensino – o que explica por si mesmo algumas das resistências no 

aprendizado e no comportamento dos alunos. 

Como outro fator dificultador das abordagens está a ausência de parceria com a 

própria equipe de saúde da unidade do bairro. Todos afirmaram que, quando os 

profissionais da área da saúde atuam na escola, os alunos gostam e acabam fazendo 

mais perguntas, pois muitas vezes esses jovens sentem vergonha de seus professores. 

Além disso, tanto as coordenadoras quanto os professores acreditam que com a 

participação da USF na escola, outros benefícios seriam atingidos, pois os profissionais 

da saúde iriam conhecer a realidade encontrada nas escolas – participação dos 

profissionais da Saúde.  

Professores e coordenadores demonstraram grande preocupação com a situação 

encontrada, em especial com as alunas, pelo medo da gravidez indesejada e precoce, 

deixando para segundo plano as DSTs. Concluo que a falta de informação sobre a 

importância do uso da camisinha como meio preventivo de ambos os problemas pode 

ser determinante nesse caso. 

“a gente faz a tabulação de dados para descobrir a 
realidade sobre gravidez na adolescência, com intuito de 
educação sexual para reduzir os índices de gravidez 
precoce.” Sic - S9 
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Outros elementos contribuem para o aumento do risco entre as adolescentes 

femininas. Entre eles, pode-se destacar a imaturidade biopsicossocial, a dependência 

econômica, o não reconhecimento da legitimidade do exercício sexual, a violência de 

gênero e o consumo de bebidas alcoólicas e de drogas30. Os depoimentos dos 

professores e coordenadoras enfatizam que a imaturidade dos alunos, associada ao 

início precoce da atividade sexual desprotegida – início precoce da atividade sexual -, 

são fatores que atingem os adolescentes de maneira geral, tanto os meninos como as 

meninas. E mesmo assim seus familiares não permitem que o tema seja abordado em 

sala de aula muitas vezes. 

“... eles acreditam que seus filhos são muito novos para 
falar sobre esse assunto, apesar de muitas meninas 
estarem grávidas e manterem relação sexual a partir da 
quarta, quinta série, mas os pais mesmo assim não 
aceitam, e é claro que a gente como professor se sente 
acuado com essa situação... temos até medo pela nossa 
integridade física de ir contra a vontade deles, até 
porque também não podemos contar o que sabemos 
para os pais, contar o que ouvimos de seus filhos pelos 
corredores...pois além de tudo também tememos os 
alunos caso descubram que falamos com os pais sobre 
isso, também pela nossa integridade física.” Sic - S6 

“... eu nem sei te dizer hoje com que idade elas tem a 
primeira relação, pois é uma coisa tão básica, banal, que 
acontece muito rápido, e elas são muito novas”.  Sic – Sic 
- S10 

“...os alunos dessa idade já estão começando a falar, 
vivenciar, sobre beijar, abraçar, sexo”. Sic – S11 

 

Diante desta realidade, é possível perceber a importância da Educação com 

vistas à prevenção. A família, a sociedade e a escola são as instituições básicas para o 

desenvolvimento das ações educativas, ajudando o adolescente a enfrentar  situações de 

risco, muitas das quais por ele mesmo geradas. Os profissionais de saúde também 

precisam estar engajados tanto nas ações educativas quanto na orientação sexual da 

população, devendo ser um subsídio a mais também para as escolas25. 

As coordenadoras acreditam que a USF do bairro deveria trabalhar juntamente 

com as escolas, realizando projetos – projetos com a saúde. Para  que haja uma 

aproximação das escolas e dos profissionais da saúde é necessário que ambos busquem 

um diálogo, na tentativa de encontrarem novos rumos; mas o que se nota é um 
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descompasso entre essas duas dimensões - as escolas gostariam que a USF participasse 

mais ativamente das atividades escolares, mas não procuram esse auxílio; e a USF se 

disponibiliza para atuar em conjunto com as escolas, mas também acaba não realizando, 

gerando um desacordo entre as necessidades encontradas nas escolas e as possibilidades 

disponíveis para que ocorram acertos. 

“...eu acho que o Posto de Saúde junto com o professor 
dava para fazer um projeto, trabalhar juntos. Eu já 
trabalhei em escolas que isso deu certo. Mas por 
exemplo, nem sempre temos a participação da saúde 
como gostaríamos, deixar tudo na mão do professor não 
dá, eles não sabem como conduzir muito isso.” Sic – 
S11 

Ao que tudo indica, as palestras realizadas pelos profissionais da saúde não 

podem ser episódicas, desprovidas de continuidade – palestras com outros 

profissionais. E embora possam ter um impacto imediato, devido ao grande interesse 

dos jovens, altera somente momentaneamente a percepção do problema, com base nas 

repercussões emocionais, mas raramente modificam atitudes25. 

“...palestras com outras pessoas, às vezes vem alguém, 
já veio na escola outras pessoas falar sobre o assunto, 
quando vem alguém de fora, da área da saúde, eles 
gostam, fazem mais perguntas, porque a gente é 
professor, às vezes eles ficam um ano, dois, três anos 
com a gente, e eles tem um pouco de receio, vergonha 
de perguntar, e assim às vezes com alguém de fora eles 
se abrem, perguntam mais do que pra gente que é o 
professor normal.” Sic – S5 

 

Além de todos os entraves apontados, a nossa análise das apostilas do MEC, 

utilizadas pelos docentes (livros PNLD Ciências, da quinta a oitava séries do ensino 

fundamental, e de Biologia,  da primeira a terceira séries do ensino médio, Cadernos do 

Aluno, utilizados nas escolas estaduais) também revelou carências em temas 

fundamentais da sexualidade, quer como orientações sobre uso de preservativos e 

comportamento de risco, quer como as próprias DSTs – material fraco e 

desatualizado.  

Os livros de Ciências e Biologia analisados – o livro do 6º ano do ensino 

fundamental e 1º ano do ensino médio não fazem menção a qualquer um dos dois temas 
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apontados. Somente nos referentes ao 7º do ensino fundamental e 2º do ensino médio, 

havia o tema. No livro de Ciências do 7º ano, havia  três capítulos sobre as fases da vida 

– da infância ao idoso – relatando sobre puberdade e suas mudanças, menstruação, 

higiene, reprodução humana, sistema genital masculino e feminino e seu 

amadurecimento, fecundação, gravidez, parto, amamentação. Também nesse mesmo 

capítulo falou-se sobre ciclo menstrual, ovulação, gravidez indesejada, planejamento 

familiar, métodos anticoncepcionais (pílula anticoncepcional, camisinha e 

esterilização), DST e Aids. Todos esses temas abordados em 15 páginas, de modo 

extremamente resumido, sem levarem em consideração comportamento, sociedade, 

cultura, mídia, etc. 

Nessa bibliografia também havia informações aos professores sobre o uso de 

debates em sala de aula, sites, questões a serem respondidas pelos alunos, além de um 

mapa conceitual sucinto. Notei que há nesse livro figuras e desenhos explicativos, 

linguagem simplificada, acessível aos alunos; mas  para um aprendizado de melhor 

qualidade há pouco conteúdo. 

Já no livro do 2º ano do ensino médio há um capítulo  que abrange os temas: 

reprodução, sistema genital masculino e feminino, gametogênese, fecundação, 

infertilidade, DST, anticoncepcionais. As DSTs são abordadas em apenas uma página, 

de forma resumida, sobre algumas doenças (sífilis, gonorréia, cancro mole, condiloma, 

tricomoníase, pediculose pubiana, linfogranuloma venéreo). A Aids é apenas citada. 

São mencionados também os comportamentos de risco, como utilização de seringa 

compartilhada e sexo desprotegido.  

Mais uma vez noto que, apesar dessa bibliografia conter figuras, mapa 

conceitual e informes aos professores, ainda há um material com pouco conteúdo para 

visar o aprendizado de como se prevenir e à mudança de comportamento. Há uma 

linguagem mais técnica sobre fecundação e gametogênese, voltada ao conhecimento 

sobre o tema, com vistas às provas, havendo questões para complementar o estudo, 

sendo que, delas, somente uma se refere ao uso de camisinha. Percebo assim, a real 

necessidade, já apontada pelos docentes colaboradores deste estudo, de se 

complementar o material dos livros para abordar de maneira adequada e significativa o 

tema DST com os alunos. 



	   46	  

Alguns dos professores e as coordenadoras se referiram à falta de material 

apropriado para abordar o tema como um fator que dificulta, e por isso relataram o uso 

de figuras, vídeos, internet no ensino – complementam o material. Mas o material da 

escola nem sempre é tão rico, e quando existem os pais acabam recriminando esse tipo 

de demonstração, o que promove o medo e acuação desses docentes – medo dos 

docentes.  

“Nós utilizamos o material do governo que vem na 
apostila, é meio fraco, ai a gente desenvolve 
pesquisas/trabalhos para os alunos.” Sic – S1 

“...eles gostam muito do visual, tanto é que as pesquisas 
de alguns foram feitas pelos que tem acesso à internet, e 
eles fizeram muitos comentários pelo visual/imagens que 
viram, viram fotos, viram doenças, viram o processo 
lamentável de algumas DSTs, isso chamou muito a 
atenção deles, o visual pra eles eu notei que é dez, eles 
gostam e se prendem mais ao tema.” Sic – S3 

“...muitas vezes eu acabo não mostrando, não sei se é 
falha minha ou não, eles querem ver mas eu acabo não 
mostrando figuras, porque as mães são assim, muitas 
delas não aceitam, elas “ignoram” e que acabam ficando 
brava com a gente se falarmos e mostrarmos as figuras 
nítidas que a gente tem aqui...” Sic – S7 

 

Concordo também com aqueles docentes e coordenadoras que a idade dos 

alunos pode facilitar a abordagem – tema atrativo , uma vez que a riqueza da utilização 

de suas dúvidas, conhecimentos prévias, trabalhos em grupo, internet, revistas, vídeos e 

jornais, além da própria  realidade, podem ser o pontos de partida motivadores para que 

disciplina e a participação nas atividades aconteçam como maior frequência – utilizar 

realidade dos alunos e suas dúvidas. 

“... o tema atrai muito a atenção dos alunos, uma coisa 
que está mais presente na vida deles no dia-a-dia; vivem 
muito isso, então isso facilita bastante... torna mais 
“palpável”. Sic - S2 

“... até um dia um aluno me perguntou algumas coisas, e 
percebi que embora tenha tido o tema, visto o assunto, ele 
não prestou atenção ...acabou perguntando algumas 
coisas referentes às doenças sexualmente transmissíveis, 
ou seja, quando viu a situação se interessou.” Sic - S7 

“... facilita quando surge o assunto na sala de aula, pois 
quando vem no nosso currículo... eles não gostam muito, 
eu acho que é mais fácil quando eles se interessam, ... 
quando eles fazem perguntas a gente passa a responder 
..., esclarecer as dúvidas,...quando aparece uma pessoa 
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grávida na escola, tem menina de quinze anos aqui que 
está grávida já no primeiro ano do ensino médio, ou até 
mais cedo, na quinta série, são vários casos.” Sic - S1 

 

Infelizmente nem todos os alunos possuem acesso a essa variedade de fontes de 

informações, razão pela qual esses professores devem se preocupar em desenvolver 

situações de aprendizagem inovadoras, que resgatem os conhecimentos prévios, as 

dúvidas. E também que promovam a expressão das suas necessidades de conhecimento 

acerca da temática de modo reflexivo, contextualizado e crítico. Para tanto, os docentes 

precisam ser capacitados para atuarem de maneira significativa e inovadora. 

A falta de tempo, apontada também por docentes e coordenadoras como outro 

fator dificultador do aprendizado dos alunos parece-me incoerente e merece nossa 

preocupação, uma vez que nos momentos da disciplina de Biologia há espaço para tais 

abordagens e dinâmicas. O cronograma pode ser alterado para prever esses momentos e 

introduzir os temas julgados pertinentes e necessários. Além do mais, eles poderiam ser 

mais facilmente desenvolvidos interdisciplinarmente – abordagem interdisciplinar. 

“...o tema dá para se encaixar em todas as disciplinas 
facilmente. Alguns professores em especial eu sei que 
irão amar. Dá sim para ser feito. O problema é alguns 
professores que terão bloqueio sobre o tema.” Sic – S11 

“Realmente o tempo é  pouco, esse ano aumentou uma 
aula de Ciências, antes eram 3 semanais, agora são 4 
aulas semanais, o que já ajuda um pouco. O livro do 
MEC é falho mesmo, geralmente a gente complementa o 
conteúdo, por ser pouco.” Sic – S10 

 

Mas os próprios docentes, muitas vezes não se sentindo preparados para a 

temática, podem não estar dispostos a realizar essa integração – um novo obstáculo. A 

abordagem interdisciplinar exige um preparo por parte dos profissionais educadores, 

preparo esse que no atual momento é uma falha devido a sua inexistência. As escolas 

precisam contar com um corpo de profissionais capacitados para adequada atuação e 

desempenho, porém isso não está acontecendo, traduzindo-se num aprendizado falho e 

insuficiente. 
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Esse tipo de abordagem requer um envolvimento, um comprometimento com a 

formação integral do indivíduo (neste caso, do adolescente). É necessária uma formação 

de professores voltada para as necessidades e interesses dos alunos sobre sexualidade, 

utilizando-se desse interesse para informá-los, promovendo uma aproximação da 

realidade desses jovens com o objetivo do estudo, trazendo a sexualidade como algo 

natural, e colaborando para a formação de seus alunos como cidadãos, em busca de uma 

vida melhor e mais saudável. A formação do professor na educação sexual deverá ter o 

objetivo de promover informações e discussões acerca das diferentes temáticas, 

considerando a sexualidade em suas dimensões biológica, psíquica e sociocultural25,26. 

E para esse tipo de formação que destacamos as idéias de Paulo Freire para realização 

de oficinas com os docentes, uma intervenção que gerará mudanças no modo de abordar 

a temática, sendo possível assim, vislumbrar mudanças atitudinais dos adolescentes31. 
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7.2 Possibilidades da abordagem DST junto aos alunos-adolescentes 

            Acredito que o método inspirado nas idéias do suíço Jean Piaget (1896- 1980) o 

construtivismo- possa oferecer uma alternativa de superação de algumas das 

dificuldades aqui reveladas, por meio de oficinas de aperfeiçoamento e reciclagem dos 

docentes quanto ao seu método de ensino. Posteriormente essa metodologia poderá ser 

aplicada por eles mesmos junto a seus alunos, como nas abordagens sobre as DSTs, pois 

o método procura instigar a curiosidade, já que as pessoas são levadas a encontrar as 

respostas a partir de seus próprios conhecimentos e de sua interação com a realidade29. 

           O construtivismo propõe que o discente participe ativamente do próprio 

aprendizado, mediante a experimentação, a pesquisa em grupo, o estímulo à dúvida e o 

desenvolvimento do raciocínio, entre outros procedimentos29. O método enfatiza a 

importância do erro não como um tropeço, mas como um trampolim na rota da 

aprendizagem. A teoria condena a rigidez nos procedimentos de ensino, as avaliações 

padronizadas e a utilização de material didático demasiadamente estranho ao universo 

pessoal do discente. As disciplinas estão voltadas para a reflexão e autoavaliação, 

portanto, a escola não é considerada rígida29. 

A aprendizagem é dita significativa quando uma nova informação 
(conceito, idéia, proposição) adquire significados para o aprendiz 
através de uma espécie de ancoragem em aspectos relevantes da 
estrutura cognitiva preexistente do indivíduo, isto é, em conceitos, 
idéias, proposições já existentes em sua estrutura de conhecimentos 
(ou de significados) com determinado grau de clareza, estabilidade e 
diferenciação32. 

Podemos citar como método, a ser explorado juntamente com o construtivismo 

para tal abordagem, a metodologia Problematizadora de Paulo Freire, que parte de uma 

crítica ao ensino tradicional, propondo um ensino diferenciado, cuja problematização da 

realidade e a busca de soluções possibilitam o desenvolvimento do raciocínio crítico do 

aluno31. A problematização é voltada para a transformação e conscientização dos 

direitos e deveres do cidadão. O homem só transforma a sua realidade quando ele 

próprio se transforma. Diante disso, vemos também na problematização uma forma de 

superação, promovendo o envolvimento do aluno e do docente em seu aprendizado, 

relacionando teoria e prática, saindo do senso comum e partindo para o conhecimento 

elaborado10. 

Nesse contexto, a educação sexual deve ser vista como forma de reflexão 
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voltada para a realidade de cada aluno, para que eles mesmos possam perceber a 

importância do conhecimento sobre estas questões, refletir sua realidade e opinar de 

maneira crítica e responsável25,26. Deve-se associar o tema a uma maneira inovadora e 

significativa de abordagem, em que os jovens passam a ser protagonistas de seu 

aprendizado, e suas vivências e experiências valorizadas para a aquisição de novos 

saberes - uma aprendizagem significativa, baseada em suas dúvidas, questionamento e 

realidade vivida – utilizar dúvidas dos alunos.  

A terceira fase da pesquisa , revelou que junto aos docentes e às coordenadoras, 

existe  a crença  na abordagem precoce e interdisciplinar - a ser discutida e adotada 

pelo corpo docente das escolas estudadas como proposta para auxiliar na busca por 

novas atitudes dos jovens, na direção de uma mudança da realidade explorada, uma vez 

que o início da atividade sexual na adolescência tem ocorrido em idades cada vez mais 

precoces. Porém, como os próprios entrevistados afirmaram para a abordagem da 

temática é necessário a formação adequada dos docentes, pois para uma abordagem 

precoce será necessário o uso de linguagem simples e objetiva; para tanto é necessário 

que o docente esteja apto para entender as reais necessidades de seus alunos, em cada 

faixa etária. 

Segundo Taquette e Texeira (2010, p.1): 

A  interdisciplinaridade para abordagem  do tema DST precisa ser 
uma busca constante dos docentes e coordenadores dos cursos 
envolvidos, mas exige  modificações na estrutura do planejamento 
curricular e na postura dos docentes. Essa abordagem possibilita 
novas oportunidades para o relato do aluno, os esclarecimentos de 
suas dúvidas, enriquecendo a formação para conscientização e 
autonomia dos adolescentes – uma lição de cidadania2. 

             De acordo com estudo de Tonatto e Sapiro (2002, p.171): 

Em oficinas com alunos observamos que os temas propostos para o 
trabalho sobre sexualidade estavam, em sua maioria, relacionados a 
aspectos biológicos, psicológicos e sociais (família, relação sexual, 
transformações na adolescência, homossexualismo, diferenças entre 
meninos e meninas, etc.). Assim sendo, esse fato corrobora a nossa 
posição em relação à importância da realização de um trabalho a 
longo prazo, fundamentado na interdisciplinaridade. A abordagem 
interdisciplinar pode contribuir para a busca de resoluções fundadas 
em raciocínio crítico e conhecimento na problematização dos temas 
referentes à sexualidade por parte dos adolescentes, de uma forma 
integrada e não alienada ao contexto em que vivem13. 
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Alguns dos docentes que acreditam que o uso da caixinha de perguntas é falha, 

pois o aluno deve ter um canal direto com seu professor, para outros docentes a caixinha 

até pode ser meio de identificar as dúvidas dos alunos com antecedência e lhe garantir 

tempo para o preparo para abordagem. Entendo que há o reconhecimento do docente de 

que o  medo que eles enfrentam muitas vezes reflete esse despreparo do profissional 

em lidar com o tema. Em se tratando de assunto polêmico e importante, não pode ser 

deixado de lado, até porque está relacionado ao uso de drogas, e que a metodologia 

utilizada atualmente apresenta falhas. Talvez seja esse o motivo da falta de 

envolvimento tanto dos alunos, como a pouca participação do docente que se sente 

muitas vezes desestimulado em desenvolver seu trabalho. 

Assim como uma das coordenadoras, que se volta para a necessidade da 

realização de projetos com os profissionais da saúde, e não especificamente palestras, 

esta pesquisadora também acredita que este seja o caminho a seguir, na tentativa por 

novas abordagens e melhorias no ensino das DSTs. A terceira fase das pesquisa, junto 

aos docentes, também surgiu percepção de que a aliança saúde/escola é benéfica à 

abordagem do tema e deve ser realizada de modo contínuo, afinal a realidade 

encontrada é contínua e dinâmica – aliança escola/saúde. Além dessa aliança os 

docentes também relataram a necessidade de alianças com as famílias e a comunidade 

local. 

                                                              “... a fala do médico, ou mesmo da enfermeira, eu acho 
que eles acabam tendo um interesse maior, e também os 
profissionais da saúde iriam conhecer a realidade daqui e 
os alunos a realidade das doenças, pois assim seria 
mostrado a olho nu o que acontece nos dias de hoje.” – 
Sic - S7 

A escola não pode depender da atuação somente da equipe de saúde, os 

educadores precisam ser capacitados para tal abordagem, afinal eles são o contato direto 

dos alunos, conhecem sua realidade mais que os profissionais da saúde – necessidade 

de capacitação docente. Estes  profissionais têm o dever de participar de ações em 

conjunto com a Educação, com o fundamental papel de educadores, auxiliando os 

docentes nesta tarefa, assim como determina uma das diretrizes do Programa mais 

Saúde, do Ministério da Saúde. Entretanto, também é preciso refletir sobre os próprios 

profissionais da saúde, assim como esses docentes, estão capacitados para abordarem o 

tema de modo adequado. Sendo as DSTs um desafio contemporâneo, é de fundamental 
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importância a sensibilização e o envolvimento dos profissionais de maneira 

interdisciplinar e multidisciplinar, tanto na pesquisa como na assistência33,34. 

A própria coordenadora da USF do bairro, quando entrevistada, também 

reconheceu a importância da interdisciplinaridade na abordagem do tema, 

mencionou a desvalorização profissional  como um fator importante na falta de 

iniciativa e de envolvimento do docente. Além do mais, considerou também que os 

professores se sentem acuados diante da temática,  diante da realidade dos jovens e 

das famílias do local (muitas famílias desestruturadas e com índices elevados de 

gravidez precoce e DSTs). A abordagem em domicílio é ineficaz, e diante dessa 

realidade a própria coordenadora da unidade  considera a aliança escola/saúde uma 

saída para melhoria da situação atual. No entanto, um de seus fatores limitantes  é o 

número insuficiente de profissionais da USF para que um deles possa atuar nas 

escolas da maneira que realmente é necessário, como visitas periódicas e 

desenvolvimento de projetos. 

No desenvolvimento deste estudo, constatei  a existência anterior do projeto 

Piracema*, voltado para a abordagem das DSTs, e que  será resgatado pelas 

coordenações da USF e das escolas, a partir dos resultados aqui apresentados – 

proposta de superação. Tal projeto viabiliza o treinamento de dois alunos em cada 

escola, (dentre os que se destacaram nos estudos), que recebem treinamentos sobre DST 

pela equipe da USF. Desse modo, agem posteriormente como multiplicadores do tema 

na escola em que estudam. Com essa oportunidade, os alunos tiram suas dúvidas com os 

colegas treinados, mantidos sob a retaguarda da equipe da USF do bairro.  

A inibição dos colegas é reduzida e se garante a mesma linguagem entre esses 

adolescentes, facilitando a comunicação e o entendimento dos diversos temas. A 

literatura mostra que essa forma de trabalho com as DST pode ser ampliada, com  

abordagens a grupos de alunos, de forma a potencializar o empoderamento dos sujeitos 

para a promoção da autonomia e o livre exercício da cidadania35. 

“...acreditamos que às vezes os próprios alunos, por 
serem da mesma idade, a faixa etária semelhantes, 
eles possuem a mesma fala, o que facilita o nosso 
trabalho, a gente apenas complementa”. Sic - S1 

 

* Projeto Piracema foi concebido com a idéia de promover alunos disseminadores do tema 
DST e sexualidade, porém, por razões políticas e falta de estímulos acabou sendo deixado de 
lado. 
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O pacto agora estabelecido entre coordenadora da USF do bairro e 

coordenadoras das escolas, por meio do conhecimento dos resultados deste estudo, 

também busca garantir a instalação do plantão semanal da equipe de saúde nas escolas – 

proposta de superação. Trata-se de manter um profissional da saúde em determinado 

dia da semana, em alguma sala da escola, a fim de esclarecer as dúvidas dos alunos que 

o procurarem espontaneamente.  

Num primeiro momento, de acordo com as necessidades atuais dessas escolas, a 

iniciativa será direcionada aos docentes, numa espécie de estudo e aprofundamento  

sobre o tema DST. Desse modo, os docentes, melhor capacitados, serão os 

multiplicadores desse conhecimento, e em um segundo momento, o plantão semanal 

será, então, direcionado aos alunos.  

Penso que a utilização do método problematizador poderá intensificar as 

intervenções nessas escolas. A realização de grupos tutoriais com alunos configura-se 

uma metodologia ativa, favorecedora de um espaço para reflexões e discussões acerca 

das práticas cotidianas dos sujeitos, tornando o aprendizado enriquecedor, significativo 

e provedor de mudanças32. Um encontro inicial promoverá as apresentações dos 

integrantes do grupo e o levantamento do universo vocabulário, além da captação das 

palavras geradoras que desvendem os temas centrais de interesse de discussão entre os 

adolescentes.  

Nessa modalidade, será interessante sinalizar em quais assuntos os adolescentes 

possuem maior ou menor conhecimento. Isso pode ser realizado por meio de dinâmicas 

que promovam essa informação, ficando a cargo do tutor buscar as alternativas viáveis 

para tanto. Nesse momento, podem-se identificar os assuntos que estão mais inseridos 

na vida dos adolescentes; serão informações úteis na elaboração dos temas, sabendo-se 

que o fator social e cultural em que o aluno está inserido é de extrema valia no ensino. 

Nesse momento também será possível determinar, juntamente com os alunos, a 

relevância de cada tema, para que seja abordado35. 

Nos grupos deve-se tomar o cuidado de utilizar técnicas que atraiam a atenção 

dos alunos, como vídeos, imagens, uso de seus conhecimentos prévios, suas dúvidas e 

questionamentos, relação familiar, gênero, além de promover um ambiente livre de 

preconceitos e um espaço propício para que os alunos se sintam livres para exibir suas 
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incertezas, seus medos e o que sentirem necessidade35. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Esta pesquisa constatou as dificuldades da abordagem das DSTs pelos docentes 

das disciplinas de Biologia e Ciências, em duas escolas públicas de um bairro com 

maior incidência dessas doenças, no município de Sorocaba, SP. 

 Apesar da existência de uma legislação escolar que preconiza a temática, o 

preparo insuficiente, desvalorização e baixa remuneração dos professores, acabam 

desestimulando suas iniciativas. Consequentemente mudanças no cenário evidenciado 

pelo estudo parece muito difícil de acontecer, pois vivenciamos a manutenção de uma 

realidade danosa aos jovens, onde suas expectativas acabam se tornando limitadas e 

com sérios riscos ao processo saúde-doença.  

Além do mais, a resistência das famílias à abordagem da temática, material 

inadequado, ensino focado na metodologia tradicional, inadequada compreensão da fase 

da adolescência e da sexualidade não permitem avanços na prevenção das DSTs. O 

estudo também evidenciou o pouco envolvimento do corpo docente com a perspectiva 

de um trabalho conjunto em busca de desenvolver um plano de trabalho para promover 

a temática junto aos alunos adolescentes das duas escolas envolvidas, não conseguindo 

agregar os docentes das duas escolas na tentativa de uma pactuação quanto as 

abordagens das DSTs, mas evidenciou os obstáculos a serem enfrentados, abrindo um 

horizonte de possibilidades. 

Parcerias de modo contínuo entre Educação e equipe de saúde da USF do bairro 

são capazes de mudar essa realidade, mas é preciso uma postura interdisciplinar desses 

profissionais e a implementação de aprendizagem significativa como metodologia de 

ensino. 

Projetos que visem à capacitação dos docentes, que contribuam para a formação 

de agentes multiplicadores desse conhecimento e garantam a continuidade dessa 

parceria devem ser estimulados e implementados. Provavelmente o cuidado com a 

temática também refletirá positivamente em outras situações preocupantes, como a 

gravidez precoce nessa faixa etária da população. 

Este estudo permitiu visualizarmos algumas propostas para tentativas de 

superação dos entraves: mobilizar esforços visando a participação de alunos do curso de 
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graduação em Enfermagem da PUC-SP, que desenvolvem atividades curriculares no 

local, sob a forma de projetos de iniciação científica e trabalhos de conclusão de curso. 

Esses projetos devem se voltar para a criação, desenvolvimento e apoio contínuo de 

grupos tutorias que trabalhem com a metodologia problematizadora. A composição 

desses grupos deve considerar a presença de alunos, docentes das escolas envolvidas, 

profissionais da USF com vistas à formação de multiplicadores tanto de conhecimento 

quanto de posturas de enfrentamento dos obstáculos nessa realidade, apontados neste 

estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   57	  

REFERÊNCIAS 

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Manual de controle 
de doenças sexualmente transmissíveis. 4ª ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2006. 
p.11. 

 
2. Teixeira SAM, Taquette SR. Violência e a atividade sexual desprotegida em 

adolescentes menores de 15 anos. Rev Assoc Méd Bras. 2010; 56(4):440-6. 
 
3. Bertoni N, Bastos FI,  Mello MB, Makuch MY, Sousa MH, Osis MJ, et al. Uso de 

álcool e drogas e sua influência sobre as práticas sexuais de adolescentes de Minas 
Gerais, Brasil. Cad Saúde Pública. 2009; 25(6):1350-60. 

4. Belda Júnior W, Shiratsu R, Pinto V. Abordagem nas doenças sexualmente 
transmissíveis. An Bras Dermatol. 2009; 84(2):151-9. 

5. Brêtas JRS, Ohara CVS, Jardim DP, Muroya RL. Conhecimentos sobre DST/AIDS 
por estudantes adolescentes. Rev Esc Enferm USP. 2009; 43(3):551-7. 

6. Brasil. Ministério da Saúde. Portal da Saúde SUS. Mapeamento vai ajudar no 
combate às DSTs [Internet]. Brasília; [2013] [acesso em 15 jan. 2013]. Disponível 
em: http://portal.saude.gov.br/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=17988. 

7. Vitiello NA. O exercício da sexualidade em fins do século XX. Revista brasileira de 
sexualidade humana. 1996; 7( 1): 15- 30; 

8.  Nunes CA. Educar para a Emancipação. Florianópolis, SC: Sophos, 2003; 

9. Rodrigues LGM. Cartilha do Educador. 2.ed. Brasília: CDIC, 1995; 

10. Madureira VSF, Trentini M. Da utilização do preservativo masculino à prevenção 
de DST/aids. Ciênc Saúde Coletiva. 2008; 13(6):1807-16. 

11. Duarte ACS, Barboza RJ. Paulo Freire: o papel da educação como forma de 
emancipação do indivíduo. Rev Cient Eletr Pedagog [Internet]. 2007 [acesso em 15 
jan. 2013]; 5(09). Disponível em: 
http://www.revista.inf.br/pedagogia09/pages/artigos/edic09-anov-art09.pdf. 

12. Silva EMA, Araújo CM. Reflexão em Paulo Freire: uma contribuição para a 
formação continuada de professores. In: V Colóquio Internacional Paulo Freire; 
2005. Recife; 2005. 

13. Tonatto S, Sapiro CM. Os novos parâmetros curriculares das escolas brasileiras e 
educação sexual: uma proposta de intervenção em Ciências. Psicol Soc. 2002; 
14(2):163-75. 

14. Brasil. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais: Orientação sexual - Temas transversais. 
Brasília: MEC/SEF; 1998. 

15. Brasil. Ministério da Saúde. Manual de Atenção à saúde do adolescente. São Paulo: 
Ministério da Saúde; 2006. p. 17. 



	   58	  

16. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Cadernos de Atenção 
Básica: Saúde na escola. Brasília: Ministério da Saúde; 2008, p. 10. 

17. Beserra EP, Torres CA, Baroso MGT. Dialogando com professores na escola sobre 
sexualidade e doenças sexualmente transmissíveis. Rev RENE. 2008; 9(4):151-8. 

18. Sanchez MA, Conde CJ, Uribe F. Core group approach to identify college students 
at risk for sexually transmitted infections. Rev Saúde Pública. 2008; 42(3):428-36. 

19. Novena NP. A sexualidade na organização escolar: narrativas do silêncio [tese]. 
Recife: UFPE; 2004. 

20. Bastos FI, Cunha CB, Hacker MA. Sinais e sintomas associados às doenças 
sexualmente transmissíveis no Brasil. Rev Saúde Pública. 2008; 42 (Supl 1):98-108. 

21. Caetano JCS, Silveira CLP. O ensino de Ciências e a educação para a saúde: a 
compreensão da sexualidade e do HPV no terceiro ano do ensino médio. In: VII 
Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências; 2009. Florianópolis; 
2009. 

 
22. Souza V, Czeresnia D, Natividade C. Aconselhamento na prevenção do HIV: olhar 

dos usuários de um centro de testagem. Cad Saúde Pública. 2008; 24(7):1536-44. 

23. Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 8ª ed. São 
Paulo: Hucitec; 2004. 

 
24. Selles SE. Formação continuada e desenvolvimento professional de professores de 

Ciências: anotações de um projeto. Ensaio Pesq Educ Ciênc. 2000; 2(2):1-15. 

25. Jardim DP, Brêtas JPS. Orientação sexual na escola: a concepção dos professores de 
Jandira – SP. Rev Bras Enferm. 2006; 59(2):157-62. 

26. Paiva V, Pupo LR, Barboza R. O direito à prevenção e os desafios da redução da 
vulnerabilidade ao HIV no Brasil. Rev Saúde Pública. 2006; 40(Supl):109-19. 

27. França L. Educação sexual no currículo da escola do ensino fundamental: desafio 
para o professor In: Anais do VI EDUCERE; 2006 [Internet]. Curitiba: PUCPR; 
2006 [acesso em 15 jan. 2013]. Disponível em 
http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2006/anaisEvento/docs/CI-137-TC.pdf 

28. Fernandes AFC, Gurgel AH, Julião TC. Prevenção de DST/Aids: uma abordagem 
junto a famílias de adolescentes. J Bras Doenças Sex Transm. 1999; 11(6):4-9. 

29. Campos MCRM. Formação docente em oficinas de jogos: indicadores de mediação 
[tese]. São Paulo: USP; 2004. 

30. Teixeira SAM, Taquette SR. Violência e atividade sexual desprotegida em 
adolescentes menores de 15 anos. Rev Assoc Méd Bras. 2010; 56(4):440-6. 

31. Freire P. Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa. 25ª ed. 
São Paulo: Paz e Terra; 1996; 



	   59	  

32. Moreira MA. Mapas conceituais e apredizagem significativa [Internet]. Porto 
Alegre: Instituto de Física; UFRGS, 2012 [acesso em 15 jan. 2013]. Disponível em: 
http://www.if.ufrgs.br/~moreira/mapasport.pdf. 

33. Oliveira MAFC, Bueno SMV. Comunicação educativa do enfermeiro na promoção 
da saúde sexual do escolar. Rev Latino-Am Enfermagem. 1997; 5(3):71-81. 

34. Dias MV, Figueiredo TR, Freitas HMB, Zamberlam C, Ilha S, Grasel  J, et al. O 
papel do profissional da enfermagem na educação em saúde frente às doenças 
sexualmente transmissíveis (DSTs). In: 3ª Jornada Interdisciplinar em Saúde; 2010; 
Santa Maria. Santa Maria; 2010. 

35. Coelho MMF, Torres RAM, Miranda KCL, Cabral RL, Almeida LK, Queiroz 
MVO. Educação em saúde com adolescentes: compartilhando vivências e reflexões. 
Ciênc Cuid Saúde. 2012; 11(2):390-5. 

	  



	   60	  

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Docentes 
 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
MESTRADO PROFISSIONAL: EDUCAÇÃO PARA AS PROFISSÕES DA SAÚDE 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
	  

Nome do Estudo: A problemática da abordagem das doenças sexualmente transmissíveis 
pelos professores de Ciências/Biologia de escolas públicas: uma realidade de 
Sorocaba/SP 

Você está sendo convidado a participar deste estudo por ser professor de Ciências ou 
Biologia da rede pública de ensino do município de Sorocaba.   

A finalidade deste estudo é apontar os desafios e discutir as possibilidades de 
aprendizagem significativa sobre as doenças sexualmente transmissíveis (DST) junto aos 
adolescentes/jovens de escola publica de Sorocaba.  

Você será primeiramente entrevistado individualmente e irá responder sobre alguns 
pontos principais sobre a abordagem do assunto DST nas aulas do ensino fundamental e 
médio, e também está convidado a participar de um encontro posterior,juntamente com 
profissionais da saúde, onde os resultados serão apresentados e medidas intervencionistas 
serão discutidas. Sua identidade nunca será revelada de forma pública. 

Sua participação é voluntária e você pode desistira qualquer momento. Não há riscos 
ou consequências nesta participação, quer pessoal quanto profissionalmente. Ao final do 
estudo a pesquisadora se compromete a lhe comunicar os resultados, que também deverão ser 
apresentados em eventos científicos e publicados futuramente. 

A pesquisadora responsável é a Enfermeira Amanda de Oliveira Silva que pode 
atendê-lo (a) nos telefones 15-32210398 ou (celular) 15-9701-7366 para quaisquer dúvidas 
posteriores. O Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da 
PUC/SP aprovou este estudo e caso necessite de outros esclarecimentos ou tenha algo a 
comunicar ao comitê, o telefone é: 15-3212-9896. 

Por estar de acordo com os termos deste documento e esclarecida em todas as minhas 
duvidas pela pesquisadora, assino-o, em duas vias, uma das quais ficará em minha posse e a 
outra com a pesquisadora. 
 

Nome (letra de forma):________________________________ Data: __/___/____ 

Assinatura:_________________________________________________________ 

Pesquisadora:________________________________________Data:__/___/____ 

Assinatura:_________________________________________________________ 

*Este documento é feito e assinado em duas vias: uma é do pesquisador e a outra é do 

entrevista 
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 APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Coordenadoras das Escolas 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
MESTRADO PROFISSIONAL: EDUCAÇÃO PARA AS PROFISSÕES DA SAÚDE 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Nome do Estudo: A problemática da abordagem das doenças sexualmente transmissíveis 
pelos professores de Ciências/Biologia de escolas públicas: uma realidade de 
Sorocaba/SP  

Você está sendo convidado a participar deste estudo porque você é coordenador de 
escola da rede pública de ensino do bairro Vitória Régia do município de Sorocaba.   

A finalidade deste estudo é verificar se as escolas estaduais de Sorocaba possuem um 
método de ensino sobre doenças sexualmente transmissíveis (DST) que otimizem as aulas de 
ciências e biologia, e promovam uma melhora no nível de saúde e na qualidade de vida dos 
adolescentes. Você será primeiramente entrevistado individualmente. 

Se você aceitar participar deste estudo você fornecerá informações que poderão ser 
úteis para o controle das DSTs entre os adolescentes e melhora do nível de saúde dos mesmos. 
Sua participação no estudo é voluntária e caso não queira participar, ou desista de participar a 
qualquer momento, isto não acarretará qualquer conseqüência. Você gastará apenas o seu 
tempo e paciência para responder às perguntas. Ao final do estudo a pesquisadora se 
compromete a lhe comunicar os resultados e a participar de uma discussão para criação de 
medidas intervencionistas. 

Sua participação no estudo não traz riscos ou conseqüências a sua pessoa e profissão. 
A pesquisadora responsável pelo estudo é a Enfermeira Amanda de Oliveira Silva que pode 
atendê-lo nos telefones 15-32210398 ou (celular) 15-9701-7366. O Comitê de Ética em 
Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUC/SP aprovou este estudo e 
caso necessite outros esclarecimentos ou tenha algo a comunicar ao comitê, o telefone é: 15-
3212-9896. 

Por estar de acordo com os termos deste documento assino-o, em duas vias, uma das 
quais ficará em minha posse. 

Nome (letra de forma):________________________________ Data: __/___/____ 

Assinatura:_________________________________________________________ 

Pesquisador que aplicou TCLE___________________________ Data: __/___/____ 

Assinatura:_________________________________________________________ 

 
*Este documento é feito e assinado em duas vias: uma é do pesquisador e a outra é do 

entrevista 
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Coordenadora USF 

 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

MESTRADO PROFISSIONAL: EDUCAÇÃO PARA AS PROFISSÕES DA SAÚDE 
  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Nome do Estudo: A problemática da abordagem das doenças sexualmente transmissíveis 
pelos professores de Ciências/Biologia de escolas públicas: uma realidade de 
Sorocaba/SP  

Você está sendo convidado a participar deste estudo porque você é coordenador da 
USF do bairro Vitória Régia do município de Sorocaba.   

A finalidade deste estudo é verificar se as escolas estaduais de Sorocaba possuem um 
método de ensino sobre doenças sexualmente transmissíveis (DST) que otimizem as aulas de 
ciências e biologia, e promovam uma melhora no nível de saúde e na qualidade de vida dos 
adolescentes. Você será primeiramente entrevistado individualmente. 

Se você aceitar participar deste estudo você fornecerá informações que poderão ser 
úteis para o controle das DSTs entre os adolescentes e melhora do nível de saúde dos mesmos. 
Sua participação no estudo é voluntária e caso não queira participar, ou desista de participar a 
qualquer momento, isto não acarretará qualquer conseqüência. Você gastará apenas o seu 
tempo e paciência para responder às perguntas. Ao final do estudo a pesquisadora se 
compromete a lhe comunicar os resultados e a participar de uma discussão para criação de 
medidas intervencionistas. 

Sua participação no estudo não traz riscos ou conseqüências a sua pessoa e profissão. 
A pesquisadora responsável pelo estudo é a Enfermeira Amanda de Oliveira Silva que pode 
atendê-lo nos telefones 15-32210398 ou (celular) 15-9701-7366. O Comitê de Ética em 
Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUC/SP aprovou este estudo e 
caso necessite outros esclarecimentos ou tenha algo a comunicar ao comitê, o telefone é: 15-
3212-9896. 

Por estar de acordo com os termos deste documento assino-o, em duas vias, uma das 
quais ficará em minha posse. 

Nome (letra de forma):________________________________ Data: __/___/____ 

Assinatura:_________________________________________________________ 

Pesquisador que aplicou TCLE___________________________ Data: __/___/____ 

Assinatura:_________________________________________________________ 

 
*Este documento é feito e assinado em duas vias: uma é do pesquisador e a outra é do 

entrevista 
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APÊNDICE D – Coleta de dados junto aos professores das escolas pesquisadas 

COLETA DE DADOS 

1. DADOS LEVANTADOS JUNTOS AOS PROFESSORES NA PRIMEIRA FASE 

Escola Rosemary 

Professor 1 

OAGA - Biologia - Ensino Médio 

Entrevistador (E1): O tema DST (doenças sexualmente transmissíveis) é abordado na escola em que você 
leciona? 

Entrevistado (S1): Abordamos, a partir do sétimo ano. Todo ano a gente realiza vários projetos inclusive. 

E1: Como você desenvolve o assunto em sala de aula? 

S1: Nós utilizamos o material do governo que vem na apostila, é meio fraco, ai a gente desenvolve 
pesquisas/trabalhos para os alunos, fazemos também questionários sobre o tema, utilizamos revistas, e também 
participamos de um projeto anual da prefeitura, que se chama Fazendo Futuro, sobre abordagem do tema… e  
“utilizando” os próprios alunos também em salas de aula, fazemos abordagem na forma de brincadeiras, 
esclarecendo dúvidas, porque nós acreditamos que às vezes os próprio alunos, por serem da mesma idade, a faixa 
etária semelhantes, eles possuem a mesma fala o que facilita o nosso trabalho, a gente apensas complementa. 

E1: O que você acha que dificulta e facilita a abordagem desse tema em sala de aula? 

S1: Eu acho facilita quando surge o assunto na sala de aula, pois quando vem no nosso currículo o que a gente 
tem que passar para o aluno eles não gostam muito, eu acho que é mais fácil quando eles se interessam, então 
quando eles fazem perguntas a gente passa a responder aquilo, esclarecer as dúvidas, dessa forma, o próprio 
questionamento da gente quando aparece uma pessoa grávida na escola, tem menina de quinze anos aqui que 
está grávida já, no primeiro ano do ensino médio, ou até mais cedo, na quinta série, então são vários casos. Então 
aí quando surge esse assunto, por quê que engravidou? Porque não estava se protegendo? E se não estava se 
protegendo não é só a gravidez, tem um monte de outras coisas que a gente está abordando, tirando dúvidas, a 
partir da vontade deles também. E as dificuldades são que alguns não levam muito a sério, levam mais na 
brincadeira, fazem piadinhas, mas a gente acaba relevando também. 

E1: Qual a sua opinião sobre a aprendizagem dos alunos sobre o tema? 

S1: Eu acho que eles tem uma boa aprendizagem na escola, eu não entendo essa dificuldade que eles possuem de 
colocar isso em prática. Quando a gente aborda o tema, percebemos que eles tem bastante conhecimento sobre 
isso, tem dúvidas sim, mas eles tem conhecimento sobre como evitar doenças, mas há um abismo muito grande, 
entre conhecimento e a prática, colocar esse conhecimento em prática. 

Professor 2 

MAA – Biologia/Ciências - Ensino Médio 

Entrevistador (E1): O tema DST (doenças sexualmente transmissíveis) é abordado na escola em que você 
leciona? 

Entrevistado (S2): Sim, a partir da sétima, mas eu desenvolvo com o ensino médio. 

E1: Como você desenvolve o assunto em sala de aula? 

S2: Na verdade não tem nenhum projeto específico no ensino médio, é falado quando entra nos assuntos que diz 
respeito mais à biologia e à saúde, e quando surgem dúvidas dos alunos, mas não temos esse tema específico a 
ser abordado. 
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E1: O que você acha que dificulta e facilita a abordagem desse tema em sala de aula? 

S2: O que dificulta em sala de aula é o tempo, porque em Biologia nós temos só duas aulas por semana, eu acho 
que é uma coisa que dificulta bastante, não temos tempo de abordar esse tema. E o que facilita é que o tema atrai 
muito a atenção dos alunos, uma coisa que está mais presente na vida deles, no dia-a-dia, vivem muito isso, 
então isso facilita bastante, pois está presente na vida deles, e utilizar esses fatos que eles vivenciam acredito que 
facilita na hora de abordar o tema, o assunto de torna mais “palpável”. 

E1: Qual a sua opinião sobre a aprendizagem dos alunos sobre o tema? 

S2: Sobre esse tema eles possuem bastante informações, pois isso já é trabalhado desde a sétima série, então eles 
têm muitas informações, eu acredito que a questão de adquirir  doenças, e eles acabam adquirindo, é mais em 
questão da atitude deles mesmo, ou seja, não praticar aquilo que aprendem, eles já sabem como se prevenir, ai eu 
já não saberia dizer o porque que eles não fazem aquilo que aprenderam, mas eu acho que eles conhecem 
bastante sim, a dificuldade é colocar na vida prática. 

Professor 3 

SR – Biologia/Ciências - sétima série  

Entrevistador (E1): O tema DST (doenças sexualmente transmissíveis) é abordado na escola em que você 
leciona? 

Entrevistado (S3): Sim. 

E1: Como você desenvolve o assunto em sala de aula? 

S3: Então coincidiu de você estar aqui agora porque o tema do segundo bimestre foi toda a parte de sexualidade, 
então com eles eu deixei em um primeiro momento o conhecimento do corpo, da parte reprodutora masculina e 
feminina, e todo o processo de reprodução, fecundação, o momento da nidação, deixei o segundo bimestre com 
eles fazendo um trabalho de pesquisa sobre as DSTs, então eles apenas fizeram o trabalho de pesquisa, 
totalmente a vontade, com fontes de pesquisa onde eles quisessem fazer, internet, vídeos, fotos, livro didático, 
porque o livro didático que eu trabalho, aborda muito pouco sobre o tema, livro fornecido pelo MEC. Agora eles 
inclusive entregam o trabalho no final do segundo bimestre para que eu avalie o que que eles trabalharam, dando 
um retorno no terceiro bimestre, que será o tema as DSTs e os métodos anticoncepcionais, então é o tema que 
nós vamos começar agora em todas as sétimas. 

E1: O que você acha que dificulta e facilita a abordagem desse tema em sala de aula? 

S3: Não tenho dificuldades não, eu tenho poucos alunos que ficam muito acanhados, envergonhados quando eu 
falo, porém, eu falo muito, converso muito, minha aula é muito falada e a maioria não se acanha não, eles fazem 
muitas perguntas, e eu vou entendendo melhor com o retorno deles, para saber onde que está o ponto de 
conhecimento que eles estão e o outro ponto a chegar. Eu vejo que a maioria tem muita curiosidade, eles trazem 
muito o que ouvem nas ruas, e é isso que a gente quer tentar passar para eles, o que é o certo, o que é mito, o que 
é errado. Mas eu não tenho dificuldades não, são muito poucas as crianças que ficam acanhadas na minha sala de 
aula, pouquíssimos, todos tem muitas perguntas, principalmente com um termo aqui que eu acho complicado, 
aqui eles falam muito de ficar, e eu acredito que eles realmente tem muitos contatos, com tão pouca idade, pois 
eles mesmo me contam, meninas de 12 anos com atividade sexual com vários parceiros, e muito imaturas. Eu 
trabalho com alunos da sétima série que são novinhos, mas eles já tem parceiros, e a gente vê que são vários 
parceiros, tantos os meninos como as meninas, você percebe pela conversa que já tiveram encontros com relação 
sexual com vários rapazes e com várias meninas. Eles tem muitas perguntas e a comunidade aqui está sempre 
aberta. O que facilita a abordagem do tema é que eles gostam muito do visual, tanto é que as pesquisas de alguns 
foram feitas pelos que tem acesso à internet, e eles fizeram muitos comentários pelo visual/imagens que viram, 
viram fotos, viram doenças, viram o processo lamentável de algumas DSTs, isso chamou muito a atenção deles, 
o visual pra eles eu notei que é dez, eles gostam e se prendem mais ao tema. 

E1: Qual a sua opinião sobre a aprendizagem dos alunos sobre o tema? 

S3: Como eu falei, eu trabalhei com eles toda essa parte de sistema reprodutor, e toda essa parte da fecundação, 
da reprodução, então eles gostam muito dessas aulas. Eu sempre leio a mais do que o livro didático, devido 
defasagem do livro, casos e situações de fora para complementar ajudam, porque eles gostam muito, participam 
bastante. Então, eles participam bem, e a parte de fecundação eles também gostaram, saber qual é o processo, 
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transporte, gametas, eles gostaram, e agora eu vou pegar a parte das DSTs ano que vem.  

Professor 4 

RASAS – Biologia/Ciências - sexta série 

Entrevistador (E1): O tema DST (doenças sexualmente transmissíveis) é abordado na escola em que você 
leciona? 

Entrevistado (S4): No momento não, vai chegar uma hora que a gente vai falar sobre reprodução, mas não chega 
a ser abordado sobre DST nas primeiras séries, é a partir da sétima série, a não ser que tenha alguma curiosidade, 
que perguntem, e dai às vezes eu até interrompo o assunto, falo para eles a maneira correta e explico, e dai volto 
para o assunto da material que estávamos, mas na matéria mesmo na sexta série não tem. 

E1: E o que você acha do tema DSTs não ser abordado nessa faixa etária? 

S4: Eu acho que deveria ter um trabalho de base desde a quinta série, ir desde a quinta, sexta, sétima em diante, 
porque a gente conhece um pouco do índice de gravidez aqui dentro da escola, e também tem bastante casos de 
infeção, e junto com a gravidez vem as DSTs. Eu acho que deveria ter sim, só que em outra linguagem, mais 
adequada para quinta série. Porém, não tem, não existe esse tema pelo determinado a essas séries. 

E1: Você poderia me dizer o motivo pelo qual não há ensino sobre DST nessa faixa etária? 

S4: Porque de acordo com o cronograma do estado já vem que esse assunto não é abordado nem na quinta e nem 
na sexta série. 

Professor 5 

ACM – Biologia/Ciências 

Entrevistador (E1): O tema DST (doenças sexualmente transmissíveis) é abordado na escola em que você 
leciona? 

Entrevistado (S5): Sim, tá no currículo da sétima série, porém, se os alunos questionam em outras séries a gente 
também entra um pouco no assunto. 

E1: Como você desenvolve o assunto em sala de aula? 

S5: Normalmente com perguntas, eles fazem perguntas, geralmente eu jogo o tema e deixo eles fazerem as 
perguntas e eu vou respondendo, tirando a curiosidade deles, e quando alguma coisa que eles não perguntam e 
tem a ver com o tema eu vou falando, aprofundado mais, e também com o livro didático, mas ele não é 
completo. 

E1: O que você acha que dificulta e facilita a abordagem desse tema em sala de aula? 

S5: Olha eu acho que facilitaria palestras com outras pessoas, às vezes vem alguém, já veio na escola outras 
pessoas falar sobre o assunto, quando vem alguém de fora, da área da saúde, eles gostam, fazem mais perguntas, 
porque a gente é professor, às vezes eles ficam um ano, dois, três anos com a gente, e eles tem um pouco de 
receio, vergonha de perguntar, e assim às vezes com alguém de fora eles se abrem, perguntam mais do que pra 
gente que é o professor normal. E a dificuldade surge mais quando eles ficam com vergonha de perguntar e não 
tiram as dúvidas deles, mas no restante não tenho dificuldades em abordar o tema. 

E1: Qual a sua opinião sobre a aprendizagem dos alunos sobre o tema? 

S5: É um tema que eles se interessam muito, essa parte de DSTs, sexualidade, eles se interessam bem, 
participam muito da aula, fazem bastante perguntas. Eles perguntam muito, mas 100% eles não absorvem não, 
uns 80%, principalmente na parte das doenças, é muita doença, então eles acabam às vezes confundindo um 
pouco, misturando, não conseguem decorar, mas eles tem muita curiosidade em saber sim. 

Escola Sarah 

Professor 1 
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Vera – Biologia/Ciências - Ensino Médio 

Entrevistador (E1): O tema DST (doenças sexualmente transmissíveis) é abordado na escola em que você 
leciona? 

Entrevistado (S6): Sim, a partir da sétima série. 

E1: Como você desenvolve o assunto em sala de aula? 

S6: Através de conversas com os alunos, diálogo, leituras, demonstrações através de desenhos. Basicamente isso, 
leituras, perguntas e também debates sobre o tema. E a apostila do MEC, mesmo sendo desatualizada. 

E1: O que você acha que dificulta e facilita a abordagem desse tema em sala de aula? 

S6: Facilita a idade, pois eles estão “vivenciando” a sexualidade e o tema em sua realidade, e o que dificulta às 
vezes é a falta de disciplina do grupo, o professor precisa ficar pedindo silêncio para poder ouvir, e também as 
famílias deles, a família tinha que ter mais entrada, participar mais, porém, eles não participam, não nos ajudam, 
se omitem sobre esse tema. A escola já trabalha o assunto, a saúde fez um trabalho com eles, eu também já fiz, 
utilizei a caixinha, onde eles colocam perguntas, e o que eles tem dúvidas colocam na caixinha, porque às vezes 
muitos tem é vergonha de se expressar e perguntar, assim ninguém sabe quem perguntou. Eu acho que deveria 
ser abordado mais cedo, um trabalho mais intenso na escola, e a família também participar, pois muitos pais tem 
cabeça muito fechada. Eu acho que no colegial abordar o assunto fica mais fácil, porque eles são mais maduros e 
as crianças não, as crianças de séries mais novas só querem beijar e eles não sabem as consequências, não se 
preocupam com isso, o sexo sem preservativo, e na integridade física eles não pensam. Porém, o assunto não é 
abordado já na quinta série, pois os pais não aceitam que seja falado antes, eles acreditam que seus filhos são 
muito novos para falar sobre esse assunto, apesar de muitas meninas estarem grávidas e manterem relação sexual 
a partir da quarta, quinta série, mas os pais mesmo assim não aceitam, e é claro que a gente como professor se 
sente acuado com essa situação, vamos contra a vontade dos pais? Aqui no bairro, devido fator cultural mesmo 
deles, não sei, temos até medo pela nossa integridade física de ir contra a vontade deles, até porque também não 
podemos contar o que sabemos para os pais, contar o que ouvimos de seus filhos pelos corredores, na tentativa 
de abrir a cabeça deles e nos auxiliarem com o tema, pois além de tudo também tememos os alunos caso 
descubram que falamos com os pais sobre isso, também pela nossa integridade física. 

E1: Qual a sua opinião sobre a aprendizagem dos alunos sobre o tema? 

S6: Eles pensam que possuem conhecimento sobre o tema pelo o que eles vivem diariamente, mas não possuem, 
além disso é muito pouco o aprendizado, deveria ser mais, se tivesse outras oportunidades de explicação para 
eles, pois só aula é muito pouco. 

Professor 2 

MFCS – Biologia/Ciências - Ensino Médio 

Entrevistador (E1): O tema DST (doenças sexualmente transmissíveis) é abordado na escola em que você 
leciona? 

Entrevistado (S7): Sim é abordado, é abordado a partir da sétima e oitava série do ensino médio. 

E1: Como você desenvolve o assunto em sala de aula? 

S7: Referente à sétima série, eu fiz uma abrangência de todo o conteúdo referente às DSTs, eles fizeram 
trabalhos, após isso fizemos um debate de cada grupo, explicando os tipos de doenças que existem, essa 
abordagem a partir da sétima série é determinada pelo MEC. Massomente a utilização do livrodidático é fraca. 

E1: O que você acha que dificulta e facilita a abordagem desse tema em sala de aula? 

S7: Quanto a abordagem do tema o que dificulta é a falta de interesse, e assim, eu acho que já vem assim do 
berço, a família já teria manter um certo controle de todos os tipos de doenças, explicando e orientando o assunto 
com seus filhos, conversar realmente com os seus filhos, porque muitas vezes temos alunas de sétima que está 
grávida, eles levam tudo muito na brincadeira, acham que é tudo muito natural, e para eles ainda é muito infantil 
já para estar assim, sendo mãe tão cedo, tipo quinze, dezesseis anos. E tem muitos alunos, não digo na minha 
sala, mas que já ocorrem as doenças, até um dia um aluno me perguntou algumas coisas, e percebi que embora 
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tenha tido o tema, visto o assunto, ele não prestou atenção no tema desenvolvido, então acabou perguntando 
algumas coisas referentes as doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, quando viu a situação se interessou. 
Porém, quando isso acontece, muitas vezes eu acabo não mostrando, não sei se é falha minha ou não, eles 
querem ver mas eu acabo não mostrando figuras, porque as mães são assim, muitas delas não aceitam, elas 
“ignoram” e que acabam ficando brava com a gente se falarmos e mostrarmos as figuras nítidas que a gente tem 
aqui, e temos um material bom, e eu acabo que fico inibida muitas vezes de mostrar, pela reação das mães, pois 
os alunos chegam em casa e falam para os pais o que aprenderam e viram, o que acaba causando problemas para 
nós, eles ainda não estão amadurecidos, eu acho que primeiro tínhamos que chamar a família, facilitar o meio de 
comunicação da escola com a família, e depois abordar os alunos, facilitando também a comunicação pais e 
filhos,  também vir alguns médicos até a escola, dar palestras referente ao tema, e assim, criar via direta posto de 
saúde e escola seria o viável, eu não sou aqui do bairro, mas tem aqui próximo a escola posto de saúde que 
poderia auxiliar, sendo assim, um suporte para o professor. Porque a fala do médico, ou mesmo da enfermeira, 
eu acho que eles acabam tendo um interesse maior, e também os profissionais da saúde iriam conhecer a 
realidade aqui e os alunos a realidade das doenças, pois assim seria mostrado a olho nu o que acontece nos dias 
de hoje. Porque a aula de Ciências são três por semana, e dai o tempo é tão pouquinho e muitas vezes a 
disciplina também fica a desejar, e a gente acaba não tendo tempo e tendo muita dificuldade em abordar o tema, 
e o que os alunos aprendem fica a desejar, é muito complicado.  

E1: Qual a sua opinião sobre a aprendizagem dos alunos sobre o tema? 

S7: Na minha opinião de maneira geral o aprendizado não é tanto quanto teria que ter sido, porque eu acho que 
eles ainda não levam a sério com tudo o que está ocorrendo nos dias de hoje, e está assim gravíssimo a cada dia 
que passa, mas eles ainda não possuem o real interesse, o verdadeiro interesse em se cuidar, aprender não existe, 
portanto, não aprendem e não possuem os devidos cuidados.  

Professor 3 

MJ – Biologia/Ciências - Ensino Médio 

Entrevistador (E1): O tema DST (doenças sexualmente transmissíveis) é abordado na escola em que você 
leciona? 

Entrevistado (S8): Sim, na sétima série e no ensino médio também é abordado. 

E1: Como você desenvolve o assunto em sala de aula? 

S8: Desenvolvo com dinâmicas, também com palestras, vídeos, em geral abordo dessa maneira, livros didáticos, 
temos que utilizar de outros meios que não somente o livro, se não a aprendizagem fica a desejar. 

E1: O que você acha que dificulta e facilita a abordagem desse tema em sala de aula? 

S8: Facilitaria a abordagem mais com palestras, divulgações com os profissionais das escolas. Dificulta tempo 
para tal abordagem. 

E1: Qual a sua opinião sobre a aprendizagem dos alunos sobre o tema? 

S8: Esse assunto é um pouco polêmico, tem alunos que tem ainda dificuldade, vergonha de trabalhar esse 
assunto em sala de aula. Mas eles conseguem absorver bem o assunto, mas eu percebo que eles tem muita 
vergonha ainda, então eu acho que se outros profissionais também viessem aqui acho que eles falariam mais. 

Professor 4 

Simone – Biologia/Ciências - Ensino Médio 

Entrevistador (E1): O tema DST (doenças sexualmente transmissíveis) é abordado na escola em que você 
leciona? 

Entrevistado (S9): Sim, a partir da sétima série. 

E1: Como você desenvolve o assunto em sala de aula? 

S9: Estou trabalhando agora o projeto que é o Vale Sonhar, com auxílio da diretoria de ensino, então a gente faz 
primeiro uma pesquisa, essa pesquisa é enviada para a diretoria, a gente faz a tabulação de dados para descobrir a 
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realidade sobre gravidez na adolescência, com intuito de educação sexual para reduzir os índices de gravidez 
precoce, e a partir dai começamos abordar, vem palestrantes também, sempre tem um palestrante para conversar 
com eles, abordando o assunto, a gente também começa a conversar e desenvolver, através de jogos. Utilizo a 
apostila fornecida pelo governo também, mas ela não é tão completa. 

E1: O que você acha que dificulta e facilita a abordagem desse tema em sala de aula? 

S9: Eu acho que trazer mais pessoas, pessoas de fora para conversar com eles, profissionais da área da saúde 
para conversar com eles, assim eles podem ter mais facilidade em falar e perguntar. Já a dificuldade para a 
abordagem do tema é que eles levam muito na brincadeira, e a gente percebe também que ainda torna-se abstrato 
quando você fala sobre as DSTs, eles não conseguem entender. Eu acho que o que falta aqui são os slides, 
vídeos, para ilustrar melhor para eles também. 

E1: Qual a sua opinião sobre a aprendizagem dos alunos sobre o tema? 

S9: Eles não dão muita importância, eles acham que ainda é uma brincadeira, não tem responsabilidade, eles 
vêem as imagens, eles vêem a situação, mas eles ainda não levam a sério.  
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APÊNDICE E - Dados levantados juntos aos coordenadores na segunda fase 

2. DADOS LEVANTADOS JUNTOS AOS COORDENADORES NA SEGUNDA FASE 

Escola Rosemary 

Entrevista com Coordenadora 1 – S10: 

Primeiramente foi perguntado o motivo da não participação dos professores na segunda fase da pesquisa, a 
resposta obtida foi a falta de estímulo por parte dos docentes, pois trabalham muito, não são reconhecidos, isso 
desestimula muitas vezes o trabalho deles e sua atuação, influenciando na disposição de querer melhorar, ter 
vontade. 

Pesquisadora:  

Foram então apresentados os dados levantados na primeira fase; 

O tema DST é abordado em sala de aula? Sim (100%). A partir da sétima série; 

Coord.: Isso é verdade. 

Pesq.: Como você desenvolve o assunto em sala de aula? 

Leituras em aula  

Debates  

Apostila MEC  

Levantamento de conhecimentos prévios juntos aos alunos - Questionários/Perguntas/Diálogo/Conversa 

Palestras com outros profissionais 

Vídeos/Figuras  

Pesquisas em grupo  

Dinâmicas/Jogos  

Associação com a Prefeitura - Projetos Vale Sonhar e Fazendo Futuro 

Coord.: Leituras principalmente. A associação com a Prefeitura não existe mais, e  

abordava mais oitava série e ensino médio, não houve tanta participação da saúde, dificultando o projeto. 

Pesq.: O que você acha que dificulta e facilita a abordagem desse tema em sala de aula? 

Facilita 

Utilizar a realidade dos alunos  

Utilizar dúvidas dos alunos  

É um tema atrativo  

Conhecer o conhecimento prévio deles  

Utilizar figuras  

Palestras com outros profissionais  

Caixinha de perguntas  
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Abordar mais precocemente  

Existência/Participação de comunicação escola/família  

Trocas entre Saúde/Escola  

Coord.: Utilizar a realidade deles ajuda muito, e eles adoram figuras. A caixinha de perguntas é algo muito bom, 
não usamos mais, mas é bom, pois às vezes eles tem vergonha de falar na hora, até mesmo com perguntas 
inocentes.  

Pesq.: 

Dificulta 

Utilizar Cronograma de aulas – Pouco tempo 

Vergonha dos alunos 

Falta de disciplina  

Família não participa/muitos não aceitam o tema ser abordado  

Início tardio do tema nas escolas  

Medo dos professores – Medo de retaliação por parte das famílias 

Falta de material apropriado – Apostila deixa a desejar 

Não levam a sério/Imaturos  

Coord.: Realmente o tempo é  pouco, esse ano aumentou uma aula de Ciências, antes eram 3 semanais, agora são 
4 aulas semanais, o que já ajuda um pouco. O livro do MEC é falho mesmo, geralmente a gente complementa o 
conteúdo, por ser pouco. 

A indisciplina é um problema que a gente enfrenta mesmo em todas as idades.  

Pesq.: Qual a sua opinião sobre a aprendizagem dos alunos sobre o tema? 
Bom, mas Não colocam em prática  
Bom, mas possuem muita vergonha  
Fraco, pouco entendimento pelo número de doenças existentes  
Fraco, pouco tempo  
Fraco, Não tem real interesse  
Eles pensam que sabem  
  

Coord.: Sobre não colocar em prática, isso vai desde o adolescente até mais velhos, possuem as informações, 
mas não colocam em prática realmente. Eles realmente pensam que sabem, isso é interessante, eles pensam que 
estão se protegendo e que nunca vai acontecer nada, isso é no geral. Se soubessem mesmo não haveria tantos 
infectados.  E é complicado,  a gente vê por outros lados também. Essa exposição ao sexo têm a ver também com 
a mídia, família, tem muitos aspectos, é que nós, eu como professora e você como enfermeira, não temos como 
abordar tanto isso, e na televisão é muito exposto, então é uma coisa complicada. Ontem mesmo, eu encontrei 
um e aluno com  uma aluna da sexta série aqui da escola, e perguntei se eles estavam namorando, me disseram 
que há um ano, então disse para eles tomarem cuidado, para não acontecer nada antes da hora, e eles me 
responderam que ela está tomando remédio, ou seja, eles se preocupam com a gravidez e não com a doença. 

Pesq.: Diante desses dados, o que a escola poderia contribuir para realizar uma mudança significativa na atitude 
desse adolescentes? O que vocês acham que poderia ser feito para reduzir a ocorrência desse tipo de doenças 
nessa fase? 

Já que segundo os dados obtidos pela Secretaria de Saúde, os índices do Pq. Vitória Régia são os maiores de 
Sorocaba. Sendo a principal ocorrência corrimento genital feminino, seguido de condiloma acuminado e 
corrimento genital masculino. E eu como pesquisadora, minha orientadora e a faculdade PUC-SP, acreditamos 
que a escola é um local de enorme importância para que essa realidade seja mudada, pois sabemos que a 
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educação é nossa única esperança de mudarmos o futuro, inclusive mudanças comportamentais dos adolescentes 
de hoje, tornando-os pessoas críticas e conhecedoras de como ser saudáveis.  

Diante dessa realidade que te apresentei, o que você acha que pode ser traçado como meta, alguma mudança da 
forma de como está sendo realizado a abordagem, na tentativa de mudar essa realidade. E estou trazendo esses 
dados à você como coordenadora, pois sabemos que a coordenadora é a líder dos professores e possui maior 
contato com os mesmos, e como a segunda fase da pesquisa, onde iria ser traçado um plano de ação em conjunto 
com os professores e profissionais da saúde, não houve participação, estou te apresentando os dados com a 
tentativa de bolarmos algo, e que esse plano seja direcionado aos professores, com as devidas orientações da 
coordenação, já que agora vocês possuem o diagnóstico situacional de como o tema DST está sendo tratado na 
escola. Vendo isso, o que pode ser mudado para melhorar? 

Coord.: Sim, os índices são elevados de DSTs e inclusive de gravidez também. 

Olha o que eu acho que deve ser usado caixinha de perguntas, talvez utilizar frequentemente, deixar em algum 
lugar, por exemplo na biblioteca, e não precisa se identificar, somente dizer qual a série para o professor poder 
chegar e abordar o tema na sala onde surgiu a dúvida do aluno, para atingir o aluno. Porque hoje a gente recebe 
crianças, meninas de quinta série que são muito desenvolvidas, e eu nem sei te dizer hoje com que idade elas tem 
a primeira relação, pois é uma coisa tão básica, banal, que acontece muito rápido, e elas são muito novas. 

Então talvez essa caixinha não só na época que o professor está explicando, abordando o conteúdo, seria uma 
boa ser mais frequente, deixar o ano inteiro ou tal semana avisar que a caixinha estará disponível, e avisar aos 
alunos que a partir de agora eles podem fazer as perguntas e encaminhar à caixinha, que está na biblioteca, e 
somente identificar a série, para que a dúvida chegue até o aluno. 

Pesq.: E esta caixinha será voltada a partir da sétima série?  

Coord.: Não, desde a quinta série. Porque mesmo que eles não tenham iniciado a vida sexual eles têm dúvidas, 
eles percebem as mudanças, eles não entendem o que está acontecendo, mas muitos deles percebem as 
diferenças, as meninas principalmente. 

Pesq.: Então a caixinha de perguntas é viável na escola? 

Coord.: Eu acredito que sim. 

Pesq.: Qual é a proposta com a caixinha? 

Coord.: Partir da realidade deles. Mas quanto a utilizar o conhecimento prévio deles, que foi citado no 
levantamento de dados com os professores, eu acho que é muito complicado, pois muito deles não se abrem, tem 
vergonha, ou às vezes falam, e os outros dão risada. 

Pesq.: Utilizar a realidade é extremamente valioso, o aprendizado se torna mais significativo, mais interessante 
para eles, estimula mais que a aula teórica em si. E você acha que eles não se abrem o suficiente devido essa 
vergonha, e você acha que por conta dessa vergonha é difícil abordar os conhecimentos prévios?  

Coord.: É, eu realmente acho complicado.  E sobre esse tema DST, eu sei na prática, eu tenho uma filha de 14 
anos, não estou dizendo que não possa acontecer, mas eu ficaria chocada, por ser minha filha, não que não vá 
acontecer, não possa acontecer né, mas é ruim. 

Pesq.: Por isso que eles precisam ser instruídos corretamente. 

Coord.: Isso, para não ocorrer as coisas precocemente. 

Pesq.: Mas não só isso, e sim, doenças também, afinal a gravidez precoce é ruim, mas doenças são coisas ainda 
piores. 

Coord.: Sim, isso mesmo. 

Pesq.: E quanto a família? Os professores disseram que a família atrapalha bastante, acaba se tornando um 
obstáculo até. 

Coord.:  Eu não vejo como a família participar, uma que a gente encontra barreiras mesmo, às vezes acontece 
dos professores estarem abordando essa parte, e aparecerem pais falando que não querem que seja falado sobre 
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isso, é complicado. E é complicado mesmo, porque o que eu estava falando, eu tenho uma filha de 14 anos e eu 
não gostaria que fosse falado sobre isso na escola dela, ela teve na sétima série, mas eu não gostaria, faz parte do 
currículo, do conteúdo, tudo bem, mas eu não gostaria, eu acho que para alguns atiça a curiosidade, é meio 
complicado, é um assunto bem delicado.  

Pesq.: E quanto esse dado de “pouco conhecimento pelo número de doenças existentes”. O que você acha disso? 

Coord.: Olha eles até  sabem que existem, mas não tem muita noção do que é mesmo. 

Pesq.: O que você acha disso? 

Coord.: Eu acredito que às vezes pelo choque se aprenda, se melhore, e na hora de medo, por isso acho 
importante utilizar figuras. Porque se não se cuidar, as doenças são terríveis. 

Pesq.: Mais alguma coisa? 

Coord.: Eu vi que você falou de debates? Como assim? 

Pesq.: Isso, alguns professores disseram que usam debates para abordar o tema em sala de aula.  

Coord.: Estranho. Eu acho difícil isso acontecer nas salas de aulas. 

Pesq.: Por quê? 

Coord.: Pela falta de disciplina, também pela vergonha. E na verdade também porque eles podem conhecer 
algumas doenças na prática, mas teoricamente para poder falar, eles não conseguem. Então acho debate é 
inviável em sala de aula. Agora as dinâmicas e jogos que foi dito, isso meche bastante com eles, é importante. 

Pesq.: Bom, e o que podemos bolar, que plano de ação poderá ser aplicado então nessa escola? Para tentar 
melhorar a abordagem do tema e a atitude dos alunos? 

Coord.: Eu aposto na caixinha mesmo, é viável, atinge eles, é algo que atinge as dúvidas deles. 

Pesq.: Isso é interessante. 

Coord.: Olha já tive professor que trabalhou com isso aqui na escola, no passado, mas não foi estimulado aos 
demais, mas é algo que pode ser resgatado, que é muito bom. Algo legal também era uma revista que antes tinha, 
chamada “Fala Garoto”, que abordava o tema de modo jovem, e era muito bom para complementar o 
aprendizado, quando chegava eles liam e liam tudo, abordava esse tema sobre sexualidade e doenças, mas de 
uma forma jovem e atual. Isso ajudava muito, muito mesmo. 

Pesq.: E ainda existe essa revista ou algo do tipo? 

Coord.: Não hoje em dia não existe mais nada do gênero que venha para a escola, isso é uma pena. Precisávamos 
de revistas jovens, que atinjam esse público. 

Pesq.: Isso seria bom mesmo. 

Coord.: É. Mas quanto a caixinha eu acho que é ótimo para nós, e vou acordar com os professores que a caixinha 
será usada sempre, todo ano ficará na biblioteca, onde os alunos saberão que podem depositar suas perguntas 
quando quiserem, somente identificando a série, e que uma vez na semana essas perguntas podem ser exploradas 
em sala de aula, ou seja, as dúvidas da semana serão exploradas na semana em sala de aula. 

Pesq.: E ficará o ano todo na biblioteca a caixinha? Pois se vocês deixarem de vez em quando, pode acontecer de 
surgir vergonha de ir depositar as perguntas, pois os demais saberão que os que estão indo na biblioteca estarão 
levando perguntas, o que também inibe. 

Coord.: Isso, o melhor é deixar sempre. Pois tinha pensado em deixar todas quarta-feira por exemplo, de tal a tal 
horário, mas dai todos saberão que quem for lá é devido ter perguntas, o que gera vergonha também. 

Pesq.: E é viável toda semana essas dúvidas serem sanadas em sala de aula? 
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Coord.: Sim, eu vou falar com os professores, mas é sim, ainda mais que aumentou 1 aula na semana, ainda é 
pouco, mas é viável reservar 30 minutos por exemplo semanais para explorar essa dúvidas. O que você acha? 

Pesq.: Eu acho muito legal, vai utilizar as dúvidas próprias deles, fica mais interessante. 

Coord.: É, pois a gente vê que eles tem dúvidas, esses dias um aluno da sexta série estava em sala de aula com 
uma revista pornográfica, pois eles tem interesse, ele é um homenzinho, é muito desenvolvido. Quer dizer, é 
normal? Não é? Ele está em uma fase curiosa, eles querem explorar seus sentidos. É complicado, então às vezes 
a gente pensa, e ai como vou lidar com isso, vou punir o aluno? É esse o caminho? Então, eles são bem 
adiantados. Por exemplo, me falaram que tem uma garota na escola grávida, da tarde, mas que eu ainda não 
consegui descobrir que é, não vieram falar nada ainda aqui na secretaria, então eu não sei quem é, não consegui 
ver quem é. Mas teve ano muito pior aqui na escola relacionado a gravidez, tinha muitas meninas grávidas até a 
oitava série. Dai de uns 3 anos para cá deu uma melhorada. Hoje mesmo veio uma menina que foi aluna aqui, 
tem 17 anos e já tem um bebê, então olha que complicado. E eu acho que a caixinha vai ajudar bastante, afinal a 
gente fica sabendo de gravidez, pois dá para ver, mas DST ninguém vem falar, quem vai contar? Mas tenho 
certeza que com a caixinha, com essa proposta, as coisas devem melhorar, vão melhorar. 

Pesq.: Sim, esperamos, mas é preciso realmente investir na idéia para que gere frutos! 

Obrigada, deixo meu contato, se precisar de alguma ajuda é só me ligar! 

Escola Sarah 

Entrevista com Coordenadora 2 – S11: 

Primeiramente foi também perguntado o motivo da não participação dos professores na segunda fase da 
pesquisa, e a resposta obtida foi a mesma obtida com a outra coordenadora, a falta de estímulo por parte dos 
docentes, pois trabalham muito, não são reconhecidos, isso desestimula muitas vezes o trabalho deles e sua 
atuação.  

Pesquisadora:  

Foram então apresentados os dados levantados na primeira fase; 

O tema DST é abordado em sala de aula? Sim (100%). A partir da sétima série; 

Pesq.: Como você desenvolve o assunto em sala de aula? 

Leituras em aula  

Debates  

Apostila MEC  

Levantamento de conhecimentos prévios juntos aos alunos - Questionários/Perguntas/Diálogo/Conversa 

Palestras com outros profissionais 

Vídeos/Figuras  

Pesquisas em grupo  

Dinâmicas/Jogos  

Associação com a Prefeitura - Projetos Vale Sonhar e Fazendo Futuro 

Não há tema específico I – Somente quando surgem dúvidas I 

Primeiro sexualidade I – Depois abordo DSTs I 

Coord.: A associação com a prefeitura não existe mais, e quando existia a saúde não participava muito. 

Pesq.: O que você acha que dificulta e facilita a abordagem desse tema em sala de aula? 
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Facilita 

Utilizar a realidade dos alunos  

Utilizar dúvidas dos alunos  

É um tema atrativo  

Conhecer o conhecimento prévio deles  

Utilizar figuras  

Palestras com outros profissionais  

Caixinha de perguntas  

Abordar mais precocemente  

Existência/Participação de comunicação escola/família  

Trocas entre Saúde/Escola  

Coord.: A abordagem mais precoce infelizmente não ocorre, mas seria bom acontecer.  

Pesq.: 

Dificulta 

Utilizar Cronograma de aulas – Pouco tempo 

Vergonha dos alunos 

Falta de disciplina  

Família não participa/muitos não aceitam o tema ser abordado  

Início tardio do tema nas escolas  

Medo dos professores – Medo de retaliação por parte das famílias 

Falta de material apropriado – Apostila deixa a desejar 

Não levam a sério/Imaturos  

Pesq.: Qual a sua opinião sobre a aprendizagem dos alunos sobre o tema? 
Bom, mas Não colocam em prática  
Bom, mas possuem muita vergonha  
Fraco, pouco entendimento pelo número de doenças existentes  
Fraco, pouco tempo  
Fraco, Não tem real interesse  
Eles pensam que sabem  
Pesq.: O que esses dados te diz? 

Coord.: A minha opinião é que esse assunto não é abordado em uma aula específica, ele é abordado quando 
surge o assunto, alguma situação que leve o professor a isso, não tem uma aula específica sobre o tema, eu pelo 
menos desconheço que existe alguma aula específica sobre esse tema. Outra coisa, na nossa escola já foi tentado 
o uso de caixinha de perguntas, mas na nossa escola em especial não teve muitos resultados. 

Pesq.: E diante desses dados, o que a escola poderia contribuir para realizar uma mudança significativa na atitude 
desse adolescentes? O que vocês acham que poderia ser feito para reduzir a ocorrência desse tipo de doenças 
nessa fase? 

Coord.: Eu acho que nessa escola o que é mais viável é trabalhar o tema como exemplo, com palestras, ou uma 
“Semana DST”, também abordando o tema em sala de aula, e se tiver que mostrar figuras mostra, afinal, temos 
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que mostrar a realidade, sem medo. Afinal o que dá medo é não mostrar e acontecer o que está acontecendo. 
Então temos que mostrar o que realmente é. 

Pesq.: Outro dado é que o tema é abordado a partir da sétima série? O que você acha disso? 

Coord.: Eu realmente não sei te dizer se o MEC (Ministério da Educação) preconiza esse assunto a partir da 
sétima série somente, eu vou tentar levantar isso porque eu não sei.  

Pesq.: Os professores relataram que no cronograma de aula o assunto surge a partir da sétima série. 

Coord.: Sim, mas pode-se abordar o assunto mais precocemente, na quinta série, sexta, porque os alunos dessa 
idade já estão começando a falar, vivenciar, sobre beijar, abraçar, sexo. Então, quanto mais cedo começar a falar 
sobre isso melhor. 

Pesq.: E será que existe a possibilidade de solicitar aos professores que o tema seja abordado logo no início do 
ensino fundamental? Claro que com a linguagem adequada para idade. Com ênfase nos professores  de Ciências 
e Biologia. 

Coord.: Eu posso tentar conversar com eles, para que seja abordado o assunto com os alunos da quinta série, mas 
vai ser meio difícil, o problema é esse, o professor querer abordar o assunto nessas séries. Na minha opinião esse 
é o problema, o que pode impedir. Mas eu acho que dá para adaptar o tema, abordar de maneira adequada, 
trabalhando aos poucos, aos poucos não, mas adequadamente, sem mostrar figuras. O problema agora é saber se 
o professor vai querer trabalhar. O medo dele trabalhar isso. Mas eu acho que o posto de saúde junto com o 
professor dava para fazer um projeto, trabalhar juntos. Eu já trabalhei em escolas que isso deu certo. Mas por 
exemplo, nem sempre temos a participação da saúde como gostaríamos, deixar tudo na mão do professor não dá, 
eles não sabem como conduzir muito isso. 

Pesq.: E o que você acha que a escola por si neste momento poderia fazer para melhorar a abordagem do tema? 
Tentar mudar a situação das DSTs hoje. Por exemplo, o que você acha sobre a família dos adolescentes, acha 
que algo poderia ser feito para fazer eles de aliados nessa situação? 

Coord.: Não, eu acho que não. A família é muito complicado. Para conseguir que a família participe de qualquer 
coisa é um sacrifício, imagina participar disso tudo. Olha pra você ter uma idéia, eu solicitei uma reunião, 
convoquei duas salas de quinta série, vieram 3 pais. É muito difícil poder contar com a família.  

Pesq.: Então o que pode ser feito na escola para melhorar a situação?  

Coord.: Utilizar a realidade dos alunos, isso é muito bom. Por exemplo, agora temos uma aula de 13 anos que 
está grávida, ela não sabia que estava grávida, ela foi no médico e descobriu, mas ela não sabe quem é o pai, 
primeiro ela disse que o pai era fulano, depois disse que não que o pai era outro, então isso é uma coisa 
complicada, uma menina de 13 anos e não sabe quem é o pai da criança, como pode isso? Essa é a nossa 
realidade. 

Pesq.: É realmente muito difícil, por isso temos que nos posicionar e tentar mudar essa realidade. 

Coord.: Pois é, a realidade tem outros fatores, como socialmente, culturalmente é muito complicado tudo isso.  

Pesq.: Os professores relataram utilizar a realidade dos alunos facilita a abordagem do tema. Então você 
concorda com isso? 

Coord.: Sim, acho que isso é muito importante.  

Pesq.: É necessário instruir os professores a trabalhar mais a realidade dos alunos, isso é viável? 

Coord.: Sim, e utilizar também outros materiais, complementar.  

Pesq.: E você como coordenadora conseguiria ter esse link direto com os professores e conversar sobre 
abordagem da realidade dos alunos? Tentar estimular mais isso? Mostrar o quanto isso é importante? 

Coord.: Sim, isso é necessário, é viável. 

Pesq.: Outra coisa que foi falado foi que o conhecimento dos alunos é influenciado pelo número de doenças 
existentes. O que você acha disso? 
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Coord.: O correto é instruir a ter pensamento crítico, não decorar. 

Pesq.: Mas enfim, o que você acha que poderia ser feito então para mudar tudo isso? Alguma ação. O que pode 
ser acordado desse encontro?  

Coord.: Eu acho que a gente trabalhar a conscientização do tema é muito importante, montar uma semana sobre 
o tema DST, assim como temos a semana da língua portuguesa, da reciclagem, fazer a semana DST, afinal isso 
faz parte da realidade deles. 

Pesq.: Realmente promover uma Semana DST é muito bacana, mas será que os professores irão se empenhar? 
Apoiar? 

Coord.: Sim, sim. 

Pesq.: E nesta semana todas as disciplinas falariam sobre o tema? 

Coord.: Isso, pois o tema dá para se encaixar em todas as disciplinar facilmente, e o que depender de mim pode 
ter certeza que essa semana  será realizada. 

Pesq.: E será que os professores se sentiriam estimulados? 

Coord.: Então eles precisam fazer projetos, hoje mesmo eu mostrei para eles, esse pode ser um dos projetos que 
eles precisarão desenvolver, pois eles precisam desenvolver alguns projetos no ano, e esse pode ser acrescentado. 
Eles serão estimulados. Alguns professores em especial eu sei que irão amar. Dá sim para ser feito. O problema é 
alguns professores que terão bloqueio sobre o tema. 

Pesq.: Mas nesse caso, não seria possível unir os professores? Assim, aqueles que sentem esse bloqueio seriam 
ajudados pelos que se sentem mais a vontade?  

Coord.: É verdade, isso pode ser feito, afinal tenho professores que eu tenho certeza que se sairão bem. 

Pesq.: Ok, eu me disponho caso vocês precisem de algo, deixo meu contato pessoal e vocês podem me ligar no 
que for necessário. 

Coord.: Sim, pode deixar. Eu tenho certeza que isso vai fazer uma grande diferença nos dados de DSTs da 
região. 

Pesq.: Eu não tenho dúvidas disso. Obrigada. Até mais. 
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APÊNDICE F – Dados levantados juntos aos professores sobre a primeira fase 

Professor, 

Há alguns meses atrás você participou do meu estudo respondendo  algumas perguntas 

gravadas. O tema era Doenças Sexualmente Transmissíveis em sala de aula.  Algumas 

tentativas de um encontro com todos os participantes juntamente com o pessoal da Saúde não 

se concretizaram, infelizmente. 

Por esse motivo apresento a você os resultados parciais desse levantamento. Neste 

momento, é importante que você tome ciência e responda duas questões, se baseando nos 

dados  encaminhados nesse documento. É extremamente importante sua reflexão e sua 

opinião sobre eles, pois poderemos pensar em propostas de superação.  

Receba nesta oportunidade meus sinceros agradecimentos, sempre me colocando a  

sua disposição pelo telefone:          ou pessoalmente. 

 

Atenciosamente, 

 

 

  

Amanda de Oliveira Silva, enfermeira e pesquisadora. 
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Dados levantados sobre abordagem de DSTs em sala de aula 

Observação: participaram deste levantamento, 9 professores de duas escolas do bairro. 

 

Questão 01: O tema Doenças Sexualmente Transmissíveis é abordado em sala de aula? 

 Todos os professores relataram que o tema DST é abordado em sala de aula,  a partir da sétima série. 

Apenas 1 professor (11,1%) afirmou não existir a abordagem do tema DST, apenas surgindo quando surge 

alguma dúvida na disciplina de biologia e à saúde, ou quandosurgemdúvidas dos alunos, sem que haja tema 

específico. 

Questão 02: Como você desenvolve o assunto em sala de aula? 

TEMAS                                                            SUBTEMAS      

Apostila MEC – 100% Material fraco 100%   

Complemento com outros materiais 

Conhecimentos prévios dos alunos – 22,2% Questionários 

Perguntas 

Dúvidas dos alunos – 44,4% Utilizo a realidade deles 

Palestras – 22,2% Participação de outros profissionais – Saúde 

     Atividades dinâmicas  Vídeos/Figuras/Internet – 33,3% 

Dinâmicas/Jogos – 33,3% 

Pesquisas em grupo – 33,3% 

Debates – 11,1% 

Leituras em sala de aula – 11,1%  

Não há aula específica – 11,1% Somente quando surgem dúvidas 

 

 22,2% dos professores já participaram de projeto com a prefeitura, porém, esse tipo de abordagem não 

existe mais. 

Questão 03: O que você acha que dificulta e facilita a abordagem desse tema em sala de aula? 

 

Facilita 

 

Utilizar a realidade dos alunos - 44,4% 
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Utilizar dúvidas dos alunos – 33,3% 

tema atrativo,pela Idade dos alunos  - 22,2% 

Utilizar figuras, vídeos– 11,1% 

Caixinha de perguntas – 11,1% 

Abordar mais precocemente  – Com linguagem adequada – 11,1% 

Existência/Participação de comunicação escola/família – 22,2% 

Trocas entre Saúde/Escola – Palestras - 33,3% 

 

Dificulta 

Cronograma de aulas  – Pouco tempo – 33,3% 

Vergonha dos alunos – 55,5% 

Falta de disciplina – 44,4% 

Família não participa/muitos não aceitam o tema ser abordado – 33,3% 

Início tardio do tema nas escolas – 11,1% 

Medo dos professores – 22,2% 

Falta de material apropriado – Apostila deixa a desejar – 11,1%  

Imaturidade dos alunos – 33,3% 

 
  

 

Questão 04: Qual a sua opinião sobre a aprendizagem dos alunos sobre o tema? 
 
TEMAS 

Bom, mas Não colocam em prática – 22,2% 

Bom, mas possuem muita vergonha  – Não é explorado tudo – 11,1% 

Fraco, pouco entendimento pelo número de doenças existentes – 11,1% 

Fraco, pouco tempo  - 11,1% 

Fraco, Não tem real interesse – 22,2% 

Eles pensam que sabem – 11,1% 

 

Diante dessas informações, responda: 

- O QUE ESTES DADOS MOSTRAM A VOCÊ? 
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- EM SUA OPINIÃO, O QUÊ É PRECISO ACONTECER PARA SE TENTAR MELHORAR  ESSE 
RESULTADO ? 

PROFESSOR 1: 

Diante dessas informações, responda: 

- O QUE ESTES DADOS MOSTRAM A VOCÊ? 

O professor primeiramente questionou o dado “22,2% dos professores já participaram de projetos com a 
prefeitura, porém, esse tipo de abordagem não existe mais” – questionou, pois considera que esse tipo de 
implementação de parceria produziria bons resultados. 

Questionou também sobre o uso da caixinha de perguntas, pois considera que conquistar a confiança e a 
afetividade dos alunos produzem resultados mais satisfatórios. 

Relatou que o motivo do medo do professores em abordar o tema levantado por 22,2% - é causado pela falta de 
conhecimento. 

Obs. Os relatos acima foram descritos na folha conforme a leitura. 

R: A partir  da observação e análise dos resultados, pode-se concluir que o tema DST não é apenas polêmico, 
mas também pouco conhecido pelos próprios docentes. A metodologia utilizada nas aulas sugerem o 
desconhecimento do assunto e da importância em abordá-lo junto aos adolescentes. DST é um tema transversal e 
está internamente associado a sexo e drogas. Dessa forma, deveria ser abordado por um conjunto de professores, 
para que se atinga resultados satisfatórios. 

- EM SUA OPINIÃO, O QUÊ É PRECISO ACONTECER PARA SE TENTAR MELHORAR  ESSE 
RESULTADO ? 

R: Pelo exposto nos resultados e pela falta de conhecimento e experiência docentes na abordagem do tema, 
torna-se necessário a realização de parcerias junto aos profissionais da saúde. É de suma importância a 
elaboração e implantação de um projeto sobre o tema com a finalidade de desmistificá-lo e esclarecê-lo. Assim 
sendo, este programa visaria a formação docente e também a interação escola (educação) / saúde / comunidade. 
Este programa deveria incluir ciclo de palestras com diferentes profissionais da saúde, exposição de fotos/filmes, 
atividades lúdicas (teatros, jogos, brincadeiras). 

PROFESSOR 2 

Diante dessas informações, responda: 

- O QUE ESTES DADOS MOSTRAM A VOCÊ? 

R: Pouca participação, índice baixo em um assunto muito importante, que envolve saúde e qualidade de vida. 

- EM SUA OPINIÃO, O QUÊ É PRECISO ACONTECER PARA SE TENTAR MELHORAR  ESSE 
RESULTADO ? 

R: Interação família, escola, alunos, professores, abordagem do tema em todos os ciclos, em uma linguagem 
simples e objetiva. 
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APÊNDICE G - Dados levantados na quinta fase da pesquisa com a coordenadora da USF 
Vitória Régia 

Primeiramente mostrei à coordenadora da USF um resumo dos dados levantados com os professores e os 
coordenadores, mostrando as dificuldades encontradas e fatores que facilitariam a abordagem, enfatizando a 
necessidade que os docentes e coordenadores sentem em realizar uma aliança com a saúde – USF - para 
orientação dos alunos e capacitação dos docentes, já que desde abordagem precoce e vergonha dos alunos, os 
docentes se sentem acuados, pois o medo deles está também relacionado a falta de capacitação para abordar o 
tema. Também mencionei as diretrizes presentes no caderno de atenção básica sobre a atuação e dever da USF 
com o programa saúde do escolar. 

Mostrei tais dados: 

Dados apontados como facilitadores da abordagem DST em sala de aula, segundo os docentes das escolas 1 e 2 – 
SOROCABA, 2011 

TEMAS                                                                 FREQUÊNCIA 

Utilizar a realidade dos alunos  44,4% 

Utilizar dúvidas dos alunos  33,3% 

É um tema atrativo – Idade dos alunos   22,2% 

Utilizar figuras, vídeos 11,1% 

Caixinha de perguntas  11,1% 

Abordar mais precocemente  – Com linguagem 
adequada  

11,1% 

Existência/Participação de comunicação escola/família  22,2% 

Trocas entre Saúde/Escola – Palestras  33,3% 

	  

Dados apontados como dificultadores da abordagem DST em sala de aula, segundo os docentes das escolas 1 e 
2– SOROCABA, 2011 

TEMAS                                                                  FREQUÊNCIA 

Cronograma de aulas  – Pouco tempo  33,3% 

Vergonha dos alunos  55,5% 

Falta de disciplina  44,4% 

Família não participa/muitos não aceitam o tema ser 
abordado  

33,3% 

Início tardio do tema nas escolas 11,1% 

Medo dos professores 22,2% 

Falta de material apropriado – Apostila deixa a desejar 11,1% 

Imaturidade dos alunos  33,3% 
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**** Falta de preparo do docente – Medo de abordar 

Coord.USF: Quanto ao estimular os alunos eu estranho, porque as famílias hoje estão tão destruídas aqui, são 
mal estruturadas, não tem estrutura, e de repente para falar uma linguagem sobre sexo, não pode falar? Isso tá na 
rua, no funk.  

Pesq.: É verdade, mas a família não quer que fale. Principalmente antes da 7ª série, porém, tem meninas com 12 
anos grávidas, muito antes da 7ª série. 

Coord.USF: E você notou isso mais em que escola, Rosemary ou Sarah? 

Pesq.: Nas duas, só que na Rosemary tem maior número de professores, então eles acabaram falando mais disso, 
mas existe nas duas escolas isso. Outra coisa, é que há professores novos, mulheres professoras e novas de idade, 
o que dificulta ainda mais a abordagem segundo uma das coordenadoras, pois elas também sentem vergonha em 
falar sobre o tema, ou seja, a coordenadora sabe que os professores precisam de preparo, e por isso eles falam da 
saúde, pois com a saúde eles teriam ajuda; precisam de ajuda com os alunos e também com os docentes, porque 
eles precisam ser capacitados. 

 

OBJETIVOS 

 

CATEGORIAS TEMÁTICAS 

 

SUBCATEGORIAS 

Desafios da abordagem DST 
junto aos alunos-adolescentes 

- Insegurança/Dificuldade do 
professor em abordar o tema 

- Medo de retaliação 
familiar/alunos 

-Falta de capacitação profissional 

 - Trabalho não reconhecido  

 - Preconceito do professor  

 - Incapacidade de considerar a 
Realidade e sua multicausalidade 

 

 - Falta de material adequado  

 - Ausência de parcerias com a 
escola  

- Família 

- Saúde 

 - Concepção antiga de ensino -Foco na quantidade de doenças  

-Foco na memorização 

 - Imaturidade dos alunos  

 - Dificuldade em praticar o que 
aprendem (alunos) 

 

 - Vergonha (alunos)  

 - Carga horária insuficiente   

Possibilidades da abordagem 
DST junto aos alunos-
adolescentes 

- Abordagem  

 

- Precoce 

-Interdisciplinar 

 - Utilizar a realidade dos alunos - Dúvidas/Questionamentos dos 
alunos 
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Coord.USF: É porque na saúde a gente não pode ter vergonha desse tema e nem deve né? A nossa profissão é 
essa. 

Pesq.: Sim, e já eles se sentem acanhados entendeu? Por isso que eles precisam de capacitação, os próprios 
professores sabem disso. Por exemplo, eles citam a falta de tempo para abordar o tema, tanto professores como 
coordenadores, mas os alunos ficam tanto tempo na escola, deveriam atuar em outras disciplinas, não somente 
em Ciências/Biologia, deveriam atuar de maneira interdisciplinar, eles falam disso, mas precisam aprender a 
atuar dessa maneira, estão muito bloqueados para colocar isso em prática. 

Coord.USF: Sim, poderia atuar exemplo, com professor de matemática que tem mais aulas, atuar em conjunto, e 
desde cedo, mas como as famílias mal aceitam a partir da 7ª série, imagina antes? 

Pesq.: Os professores também falaram que utilizam figuras e vídeos em aula, mas que na verdade as vezes 
sentem medo de usar e sofrer retaliação familiar, apesar de os alunos estarem vivendo isso na realidade deles. 
Então causa medo, da família e do despreparo. 

Pesq.: Como apresentado dá pra notar que a maior parte do que eles falam está relacionada a falta de preparo do 
docente, exemplo, falta de material apropriado para abordar o tema, e por que não utilizar a realidade dos alunos 
como alguns deles falaram? Então alguns deles estão realmente perdidos, precisam de ajuda. 

Coord.USF: Sim, o Estado está com problemas mesmo. Quanto a tudo o que você me apresentou, como 
preconceito por parte do professor, que não gostaria que o tema fosse abordado com a filha, mas ela vai falar 
sobre isso no intervalo, o que é pior. 

Pesq.: Além disso, há também a concepção antiga de ensino, como foco na memorização. Eles relataram que os 
alunos aprendem, mas não conseguem decorar 100%.  

Pesq.: Isso tudo o que trouxe é para tentar mobilizar algo entre a USF e essas escolas, pois como vi nos cadernos 
de atenção básica, a USF tem como uma de suas diretrizes a saúde do escolar, onde entra nos seus deveres a 
atuação em conjunto com as escolas, e inclusive a capacitação técnica de professores. Isso é uma realidade? 
Essas escolas fazem parte do PSE?  

Coord.USF: Na verdade isso não funciona, a verdade é que parte da gente ir lá conversar com eles, mas isso que 
você está me falando, eu não vejo dificuldades, afinal hoje em dia tem internet, tem muitas informações, 
biblioteca, os professores se quisessem se capacitar poderiam fazer também. Mas a gente pode ir lá sim, motivar 
eles. 

Pesq.: Eles precisam mesmo de motivação, sentem o trabalho não reconhecido. 

Coord.USF: Mas nunca vai ser, se a gente fosse esperar reconhecimento né? O importante é a gente fazer o 
nosso trabalho, isso tem que fazer. A gente mesmo, é da saúde da família. Fazemos palestras em algumas casas, 
mas abrange poucas pessoas né? 

Pesq.: Por isso que na escola seria uma boa né? Um local disseminação, de ensino, muitos alunos. 

Coord.USF: Eu até mesmo tenho um canal de comunicação lá, uma funcionária, e ela disse que estava 
precisando de nós lá, e eu disse, não tem problemas, vamos sim, vamos trocar idéias. Se precisam a gente vai. 

Pesq.: E por isso que te trouxe esses dados, pra vocês terem conhecimento do que está acontecendo nas escolas, 
pois percebe-se que estão perdidos, precisam de intervenções. Muitas meninas grávidas. 

Coord.USF: Lá tem sim, tem criança de 10 anos grávidas. 

Pesq.: Isso, e os docentes acham que como vocês atendem essa gestante, conhecem a realidade deles, então seria 
rico a troca entre vocês, porque eles também tem informações. Além disso, alguns alunos sentem vergonha dos 
professores por passar muito tempo com eles, e talvez com alguém de fora eles se soltem mais. 

Coord.USF: Já tivemos uma idéia uma vez de montar um plantão lá, uma vez por semana, lá no Sarah, seria uma 
sala e um profissional ficaria lá e atenderia quem viesse com dúvidas, mas dai a diretora disse que achava que 
ninguém iria conversar com nós, e a gente não foi, mas também por falta de funcionário, mas podemos colocar 
isso em prática agora. 

Pesq.: Isso seria maravilhoso. 
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Coord.USF: Então podemos fazer isso com os alunos ou chamar os professores também, na verdade acho melhor 
começar com eles. Ensinar eles, fornecer materiais também, isso a gente tem muito aqui. 

Pesq.: Isso é uma boa, pois se vocês conseguissem fazer isso com os professores, atuar com eles primeiramente, 
auxiliando eles, já que eles mesmos sentem que não estão preparados. 

Coord.USF: Agora será que o professor acha que se abordar o tema com os alunos eles ficarão mais 
indisciplinados ainda? Do tipo, agora o professor sabe da minha vida, fica ainda mais indisciplinado? 

Pesq.: Não sei também. Sei que eles muitas vezes não sabem agir ao ver as manifestações dos alunos, como 
exemplo, alunos de 5ª série com revista pornográfica, não sabem como agir, orienta ou castiga? E por isso, 
precisamos de um pacto, como vocês podem atuar nas escolas? A idéia do plantão é muito boa. 

Coord.USF: Sim, então começamos com os docentes, quais suas dúvidas, o que precisam saber, tirar suas 
dúvidas com os plantões, e depois com os alunos. 

Pesq.: Precisamos ajudar os docentes, pois eles vão disseminador. 

Coord.USF: Sim, vão mesmo. Existe também, um outro projeto, não sei se você sabe, Piracema, onde os alunos 
da própria escola são disseminadores, eles tem várias aulas, e depois eles trazem tudo para a escola, na Sarah 
tinham duas alunas, mas acho que com essa mudança no governo parou tudo também. Era muito legal, os alunos 
perguntavam para os alunos, aí eles não tinham vergonha. Esses alunos vinham aqui para conhecer a unidade, e a 
gente falava qualquer coisa manda eles pra cá, se vocês verem que eles tem alguma dúvida que vocês não sabem 
responder. Dava pra gente trabalhar legal com isso, a gente pode fazer isso, começa com os professores – 
plantões – depois tem sempre aqueles alunos que se destacam, a gente pode chamar eles e tornar disseminadores. 
A gente tá sempre aberto a essas coisas. 

Pesq.: Claro, isso é muito bom, ótimo. Vou deixar com você esses levantamentos para caso precise acessar esses 
dados levantados com os professores e passar para alguém, mas quando a pesquisa estiver pronta eu também 
trarei uma cópia aqui. 

Coord.USF: Eu fiquei surpresa com algumas coisas levantadas. 

Pesq.: Tudo isso será incluso na minha dissertação do mestrado, nossa conversa e acordo, sobre os plantões 
semanais e retorno do projeto Piracema. Isso é muito importante, pois com os professores não consegui acordo 
pela própria falta de participação na segunda fase da pesquisa, por desvalorização deles também, por isso recorri 
a vocês, para atuar de alguma maneira e intervir. 

Coord.USF: Isso certo, legal!! Os professores são realmente desvalorizados e acabam muitas vezes não querendo 
fazer mais do que já estão fazendo, até porque eles correm vários riscos em sala de aula, de apanhar, tiro, facada, 
tá difícil. Mas de repente a gente abordando esses assuntos com eles, pode até eles ficar mais calmos, sei la, 
aprender, eles se interessam muito.  

E nós já fomos lá uma vez, eu fui falar sobre aborto, eu sou adepta ao choque, levei um filme que chocou 
mesmo, mostrando as crianças na lata de lixo, chocou mesmo, alunos até choraram, mas eles ficaram parados e 
vendo, então eu acho que dá sim pra gente fazer muita coisa. 

A gente tem uma equipe interessada – PSF, o problema é que estamos com dengue bombando solta ai e com 
menos funcionários, estamos com déficit de 7 técnicos de enfermagem, então as enfermeiras correm pra lá e pra 
cá, tentando fazer a vez dos técnicos também, se não a unidade pára, ai não dá. 

Pesq.: Muito obrigada pela atenção. 

Coord.USF: Obrigada você e vamos fazer dar certo, fica tranquila, e qualquer coisa eu ligo pra você.  
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ANEXO A - Indicadores de saúde do ano de 2010 sobre DSTs nas Unidades Básicas de 
Saúde do Município de Sorocaba. 

 

CS ANGELICA   
CONDILOMA ACUMINADO 2  
HERPES GENITAL 1  
SÍNDROMECORRIMENTO GENITAL EM 
MULHER 1  
DST 4  
   
   
CS APARECIDINHA   
CONDILOMA ACUMINADO 7  
CORRIMENTO URETRAL EM HOMEM 1  
HERPES GENITAL 5  
DST 13  
   
   
CS BARAO   
CONDILOMA ACUMINADO 5  
CORRIMENTO URETRAL EM HOMEM 1  
HERPES GENITAL 1  
SÍNDROMECORRIMENTO GENITAL EM 
MULHER 2  
DST 9  
   
   
CS BARCELONA   
CONDILOMA ACUMINADO 7  
HERPES GENITAL 1  
DST 8  
   
   
CS BRIGADEIRO TOBIAS   
CONDILOMA ACUMINADO 5  
CORRIMENTO URETRAL EM HOMEM 1  
HERPES GENITAL 4  
SÍNDROMECORRIMENTO GENITAL EM 
MULHER 6  
DST 16  
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CS CARLOS AMORIM   
CONDILOMA ACUMINADO 1  
CORRIMENTO URETRAL EM HOMEM 5  
SÍNDROMECORRIMENTO GENITAL EM 
MULHER 31  
DST 37  
 
   
   
CS CERRADO   
CONDILOMA ACUMINADO 4  
CORRIMENTO URETRAL EM HOMEM 3  
HERPES GENITAL 3  
SÍNDROMECORRIMENTO GENITAL EM 
MULHER 2  
ULCERA GENITAL 1  
DST 13  
   
   
CS EDEN   
CONDILOMA ACUMINADO 8  
CORRIMENTO URETRAL EM HOMEM 1  
HERPES GENITAL 3  
SÍNDROMECORRIMENTO GENITAL EM 
MULHER 7  
ULCERA GENITAL 3  
DST 22  
   
   
CS ESCOLA   
CONDILOMA ACUMINADO 2  
SÍNDROMECORRIMENTO GENITAL EM 
MULHER 2  
ULCERA GENITAL 1  
DST 5  
   
   
CS FIORE   
CONDILOMA ACUMINADO 2  
DST 2  
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CS HABITETO   
CONDILOMA ACUMINADO 2  
CORRIMENTO URETRAL EM HOMEM 3  
HERPES GENITAL 3  
SÍNDROMECORRIMENTO GENITAL EM 
MULHER 12  
ULCERA GENITAL 4  
DST 24  
   
   
CS HARO   
CONDILOMA ACUMINADO 9  
HERPES GENITAL 2  
SÍNDROMECORRIMENTO GENITAL EM 
MULHER 1  
ULCERA GENITAL 1  
DST 13  
 
 
   
   
CS HORTENCIA   
CONDILOMA ACUMINADO 5  
CORRIMENTO URETRAL EM HOMEM 2  
ULCERA GENITAL 1  
DST 8  
   
   
CS LARANJEIRAS   
CONDILOMA ACUMINADO 2  
CORRIMENTO URETRAL EM HOMEM 1  
HERPES GENITAL 3  
SÍNDROMECORRIMENTO GENITAL EM 
MULHER 2  
DST 8  
   
   
CS LOPES DE OLIVEIRA   
CONDILOMA ACUMINADO 6  
CORRIMENTO URETRAL EM HOMEM 1  
HERPES GENITAL 1  
SÍNDROMECORRIMENTO GENITAL EM 
MULHER 7  
ULCERA GENITAL 1  
DST 16  
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CS MARCIA MENDES   
CONDILOMA ACUMINADO 11  
HERPES GENITAL 5  
SÍNDROMECORRIMENTO GENITAL EM 
MULHER 4  
ULCERA GENITAL 1  
DST 21  
   
   
CS MARIA DO CARMO   
CONDILOMA ACUMINADO 6  
CORRIMENTO URETRAL EM HOMEM 2  
HERPES GENITAL 4  
SÍNDROMECORRIMENTO GENITAL EM 
MULHER 1  
ULCERA GENITAL 3  
DST 16  
   
   
CS MARIA EUGENIA   
CONDILOMA ACUMINADO 9  
HERPES GENITAL 2  
SÍNDROMECORRIMENTO GENITAL EM 
MULHER 1  
ULCERA GENITAL 1  
DST 13  
   
   
CS MINEIRAO   
CONDILOMA ACUMINADO 2  
DST 2  
   
   
CS NOVA ESPERANCA   
CONDILOMA ACUMINADO 3  
HERPES GENITAL 1  
SÍNDROMECORRIMENTO GENITAL EM 
MULHER 1  
DST 5  
   
   
CS NOVA SOROCABA   
CONDILOMA ACUMINADO 5  
HERPES GENITAL 2  
SÍNDROMECORRIMENTO GENITAL EM 
MULHER 4  
DST 11  
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CÃS PAINEIRAS   
CONDILOMA ACUMINADO 5  
HERPES GENITAL 8  
SINDROME CORRIM GENITAL EM 
MULHER 9  
DST 22  
   
   
CS SABIA   
CONDILOMA ACUMINADO 4  
CORRIMENTO URETRAL EM HOMEN 2  
HERPES GENITAL 1  
ULCERA GENITAL 1  
DST 8  
   
   
CS SANTANA   
CORRIMENTO URETRAL EM HOMEN 1  
DST 1  
   
   
CS são BENTO   
CONDILOMA ACUMINADO 1  
CORRIMENTO URETRAL EM HOMEN 3  
SINDROME CORRIM GENITAL EM 
MULHER 3  
ULCERA GENITAL 1  
DST 8  
 
 
   
   
CS SIMUS   
CONDILOMA ACUMINADO 4  
CORRIMENTO URETRAL EM HOMEN 4  
HERPES GENITAL 2  
SINDROME CORRIM GENITAL EM 
MULHER 14  
DST 24  
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CS SOROCABA I   
CONDILOMA ACUMINADO 13  
CORRIMENTO URETRAL EM HOMEN 2  
HERPES GENITAL 3  
SINDROME CORRIM GENITAL EM 
MULHER 12  
ULCERA GENITAL 1  
DST 31  
 
   
   
CS VITORIA REGIA   
CONDILOMA ACUMINADO 4  
CORRIMENTO URETRAL EM HOMEN 1  
SINDROME CORRIM GENITAL EM 
MULHER 37  
DST 42  
   
   
CS WANEL VILE   
CONDILOMA ACUMINADO 8  
CORRIMENTO URETRAL EM HOMEN 1  
HERPES GENITAL 1  
SINDROME CORRIM GENITAL EM 
MULHER 5  
DST 15  
   
   
IGNORADO   
CONDILOMA ACUMINADO 6  
SINDROME CORRIM GENITAL EM 
MULHER 1  
ULCERA GENITAL 3  
DST 10  
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