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Este trabalho aborda os desafios políticos, institucionais e metodológicos da educação 

afetivo-sexual com adolescentes a partir da experiência de implantação do “Projeto Fala 

Sério: construindo estratégias de prevenção e promoção da saúde na escola pública”. 

Como prática de extensão universitária, o Projeto Fala Sério se articula com o Programa 

de Educação Integral Escola da Gente, alcançando 500 adolescentes em 10 escolas 

municipais de Betim, MG e tem como objetivo “fortalecer e ampliar as ações da escola 

pública no sentido de promover a saúde sexual e reprodutiva dos e das adolescentes, 

através da construção da consciência de auto-cuidado e cuidado do outro, construindo 

estratégias nos níveis do indivíduo e da comunidade, em parceria com o serviço de 

atenção básica do SUS.”  

Esta iniciativa é fruto de parceria entre o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicologia e 

Processos Sociais – NEPPSO da PUC Minas/Betim e a Prefeitura Municipal de Betim 

que desde 2009 vem compartilhando práticas de pesquisa e extensão como aliança 

estratégica no enfrentamento dos problemas mais urgentes da população. O cuidado 

com a saúde sexual e reprodutiva meninas e meninos no início da adolescência se 

coloca como desfio para todos aqueles que de alguma forma estão implicados na 

educação. Compreendendo que assumir o autocuidado e o cuidado do outro implica 

mudanças no plano da cultura e no nível da subjetividade simultaneamente este projeto 

adota a metodologia de Oficinas como estratégia adequada para abordar as questões e 

temáticas da sexualidade com grupos de adolescentes. Após dezoito meses de trabalho é 

possível afirmar que a crescente adesão dos adolescentes ao Projeto (500 participantes), 

a qualidade/pertinência das questões apresentadas pelos adolescentes e recorrentes 

solicitações dos gestores das escolas para que o projeto seja ampliado revelam o sucesso 

do nosso trabalho. Neste trabalho identificamos os desafios inerentes à prática dos 

diferentes atores envolvidos na execução da política pública: gestores, educadores, 



estudantes extensionista e docentes supervisores. As tensões que envolvem a implicação 

da universidade na implementação e execução da política pública que congrega vários 

setores da administração pública municipal também é objeto de nossa análise. O Projeto 

Fala Sério conta com financiamento da Prefeitura Municipal de Betim com suporte 

financeiro do Programa Mais Educação do MEC e da PROEX - Pro-reitoria de 

Extensão da PUC Minas. 
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Esse projeto de extensão está vinculado ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em 

Psicologia e Processos Sociais – NEPPSO  da PUC Minas / Betim e contou com 

aprovação e financiamento da Pró-reitoria de Extensão - PROEX / PUC Minas nos anos 

de 2011 e 2012.  

 


