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Na sociedade atual torna-se cada vez mais precoce o início da vida sexual. Os 

jovens desconhecem sua própria sexualidade, medidas preventivas das doenças 
sexualmente transmissíveis (DST) e as consequências da gravidez não planejada. Nesta 
fase da vida o desejo sexual está aflorado e os jovens sentem-se invulneráveis. Este 
comportamento não se mostra diferente entre os jovens indígenas. Assim, o objetivo desta 
atividade educativa foi proporcionar um espaço para discutir as medidas preventivas de 
gravidez e DST na adolescência entre os jovens indígenas do povo Umutina. A atividade 
foi realizada no período de férias dos bolsitas PET na comunidade indígena Umutina, 
localizada no estado de Mato Grosso. A população alvo foi os jovens indígenas do povo 
Umutina entre 15 e 17 anos de idade. Para o desenvolvimento desta atividade educativa 
foram confeccionados cartazes pelos bolsistas PET mostrando figuras das DST mais 
frequentes, como ocorre a transmissão, os sinais e sintomas e as consequências dessas 
doenças na vida das pessoas. Foram distribuídos folders sobre Hepatite e AIDS, além de 
outras DSTs. Também, foram confeccionados cartazes com figuras dos métodos 
contraceptivos mais utilizados, modo de uso e sua eficácia. Ainda, em complemento ao 
trabalho, cartazes com figuras das mudanças corporais na adolescência, anatomia dos 
órgãos genitais feminino e masculino e como ocorre a ovulação e a fecundação foram 
usados para discutir o desenvolvimento puberal . Ao final, realizou-se uma atividade com 
preservativos masculinos para que os jovens pudessem manuseá-los e treinar a forma 
adequada de colocação.  Os jovens indígenas se mostraram muito interessados e motivados 
durante toda a atividade. Fizeram muitas perguntas que foram respondidas utilizando os 
cartazes explicativos que serviram de apoio para a discussão. Alguns jovens demonstraram 
já ter algum conhecimento sobre o assunto. No entanto, adolescentes do sexo feminino 
ainda se mostram tímidas para fazer perguntas sobre sexualidade e o funcionamento do 
próprio corpo. Desta forma, podemos considerar que atividades educativas desta natureza 
proporcionam um espaço valioso para discutir medidas preventivas sobre gravidez e DST 
na adolescência. 
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