Projeto discute gênero, sexualidade e saúde em escolas municipais de São Paulo
O Vira Prevenção tem como objetivo formar e sensibilizar adolescentes e jovens em
temáticas relacionadas a gênero, sexualidade e prevenção de HPV e demais doenças
sexualmente transmissíveis. O projeto realiza encontros de formação e oficinas de
educomunicação em escolas do ensino fundamental da cidade de São Paulo.
Esse ano, o Vira Prevenção ocupa as salas de aula da EMEF Irineu Marinho, no
bairro Vila Prudente, Zona Leste de São Paulo. As atividades foram incorporadas ao
calendário de greve dos professores e ocorrem todas as quintas-feiras até o mês de junho.
Segundo Tulio Bucchioni, educador do projeto, o Vira Prevenção se diferencia por
apostar na discussão sobre sexualidade e gênero de maneira franca e educativa,
incentivando o cuidado de si no exercício da sexualidade, como forma de barrar o avanço
das infecções sexualmente transmissíveis entre jovens
“Em um cenário em que o poder público, em diversas instâncias, se esquiva de sua
tarefa de enfrentar a desigualdade de gênero e a LGBTfobia, acreditamos ser fundamental
projetos que afirmam a diversidade e a necessidade da garantia de direitos sexuais e
reprodutivos, para mulheres e para a população LGBT, desde cedo”, ressalta o educador.
Além da discussão e formação dos alunos nas temáticas propostas, ao final de cada
oficina os participantes se dedicam à produção de materiais de comunicação em diferentes
formatos, como texto, fotografia, áudio e vídeo, todos idealizados e executados pelos
adolescentes.
O projeto acontece desde o ano passado, então realizado junto à Escola Municipal
de Ensino Fundamental (EMEF) Sud Menucci, também Zona Leste de São Paulo. Na
época, o Vira Prevenção mobilizou 45 adolescentes, que em três meses participaram de
oito encontros de formação.
Ao final das oficinas, os participantes produziram cartazes informativos para a
escola, pôsteres publicitários, um programa de rádio e uma entrevista coletiva - publicada
na Revista Viração edição 111, “Cuidar do Prazer”.
Vira Prevenção
O projeto é realizado pela Viração Educomunicação em parceria com a Merck Sharp
& Dohme Farmacêutica (MSD), e tem como objetivo principal promover a prevenção do
vírus do HPV entre adolescentes.
Sobre o HPV
O HPV, papilomavírus humano, é um vírus que se instala na pele ou em mucosas do
corpo, podendo causar infecções na pele e nos genitais, além de alguns tipos de câncer. A
forma mais frequente de aquisição da infecção é através de relações sexuais
desprotegidas.
Para combater a infecção do HPV, o Sistema Único de Saúde disponibiliza vacinas
para crianças e jovens contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do vírus, responsáveis por 70% dos
casos de câncer de colo de útero e alguns cânceres de pênis, garganta e ânus.
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