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Este projeto aborda a falta de diálogo entre a família e o adolescente a respeito da 
sexualidade, problema que vem inquietando toda a sociedade e tornando-se para a 
instituição de ensino um desafio devido à complexidade da questão. Sendo assim, a 
presente proposta surge da necessidade de enfocar os problemas da adolescência 
com relação à sexualidade, mais especificamente a gravidez indesejada, as 
(Doenças Sexualmente Transmissíveis e principalmente a AIDS). Defende-se que a 
falta de esclarecimento e a omissão da família com relação ao diálogo com os filhos 
seja um dos pontos relevantes para a falta de conscientização dos adolescentes a 
respeito do autoconhecimento e saber dizer não, quando necessário. São objetivos 
desse projeto: desvelar o mito da sexualidade na adolescência, orientando os 
estudantes sobre a importância da prevenção, os riscos das doenças sexualmente 
transmissíveis, bem como uma gravidez indesejada; discutir a sexualidade no 
contexto educacional, isto é, favorecer a discussão sobre a sexualidade em sala de 
aula e a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Diante disso, 
resolvemos investigar mais de perto esta problemática, na tentativa de apresentar 
aos jovens e aos pais os problemas que poderiam ser evitados através do diálogo. 
Inicialmente faremos uma revisão de literatura e em seguida uma pesquisa de 
campo, do tipo exploratória, utilizando como universo da pesquisa os alunos da 
Escola Estadual Sérgio Carneiro (Conceição do Almeida), Centro Educacional 
Lindaura M. Sampaio (Muritiba) e Escola Paroquial Dom Antônio Monteiro 
(Cachoeira). Como instrumento de pesquisa, serão utilizados questionários, 
aplicados aos alunos da faixa etária entre 13 e 21 anos das referidas escolas, cujos 
dados serão analisados e seus resultados poderão servir de subsídios para futuros 
estudos e pesquisas, assim como intervenções direcionadas ao âmbito educacional. 
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