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RESUMO 
Esse trabalho apresenta reflexões sobre a sexualidade na adolescência e seus 
desafios nos dias atuais. Parte de ações desenvolvidas, em 2014, no Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) do Curso de Psicologia 
da Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão, que busca incentivar a 
docência, fazer aproximações com outras áreas do conhecimento e contribuir com 
as discussões sobre os temas transversais na formação dos estudantes da 
educação básica. As atividades do projeto foram realizadas em parceria com o 
Colégio Estadual Maria das Dores Campos, especialmente, com estudantes de 12 a 
16 anos do ensino fundamental. Nos contatos iniciais com a escola, percebemos a 
demanda dos professores, que apontaram a necessidade de reflexões sobre o tema 
sexualidade e o uso indiscriminado das mídias, tais como o WhatsApp e o 
Facebook. Atendendo a demanda da escola, realizamos oficinas com os estudantes, 
abordando os seguintes temas: transformações biopsicossociais da adolescência, 
doenças sexualmente transmissíveis, banalização do corpo e o uso da internet no 
cotidiano. As oficinas mostraram os desafios para pensarmos esses temas na 
atualidade e despertaram a necessidade de novas problematizações para a 
compreensão da sexualidade na adolescência, no contexto atual, marcado pelo 
consumo exacerbado, pela exploração perversa dos corpos e a individualização da 
vida. Nesse sentido, buscamos avançar a reflexão, por meio de interlocuções com 
autores da psicologia (que se preocupam com a crítica da cultura e a produção da 
subjetividade) e autores de outras áreas do conhecimento, como a Filosofia e a 
História. Ressaltamos a importância dessa experiência, que possibilitou confrontos 
necessários com a psicologia tradicional, focada na individualização e na 
psicologização dos processos subjetivos. Possibilitou, também, perceber os 
enfrentamentos vividos pela juventude atual, sobretudo, das classes populares, cada 
vez mais vulneráveis aos  movimentos  imprevisíveis  do  capitalismo 
contemporâneo. Destacamos a importância da perspectiva histórica e crítica dos 
conceitos e a necessidade de atenção para os desafios do mundo contemporâneo, 
que têm gerado perguntas essenciais às práticas educativas: o quê e como ensinar? 
Como pensar a construção e a manifestação da sexualidade, hoje? Quais desafios 
temos percebido nos encontros com os estudantes? Como lidar com a produção do 
conhecimento em Psicologia, muitas vezes, insuficiente para a compreensão do que 
acontece na atualidade? Pensar sobre essas questões contribui com o processo de 
formação em Psicologia, aproxima-nos da realidade concreta e promove desejos de 
rever ou revisitar nossas abordagens teórico-práticas. 
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