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RESUMO  

 

O sexo e a sexualidade são muito mais que as características fisiológicas do homem e da 

mulher. Em outras palavras, o universo da sexualidade humana se constitui pelos fatores de 

natureza biológica, psicológica, social, cultural e histórica. A Educação Sexual, como parte da 

formação integral humana, possibilita aos educandos aprenderem sobre as questões inerentes 

ao tema, como gravidez indesejada, métodos contraceptivos e infecções sexualmente 

transmissíveis (IST), além de fomentar a reflexão, a criticidade, a solidariedade, a tolerância e 

o respeito entre os indivíduos. Mesmo diante da grandiosa importância da Educação Sexual 

na escola, as iniciativas nesse campo ainda são pontuais, fragmentadas, insuficientes e não 

contextualizadas, portanto, não atende todas as expectativas de aprendizagem geradas em 

torno do assunto. Nesse sentido, foi realizado um estudo em uma escola de Ensino Médio do 

município de Acopiara, Ceará, com o objetivo de analisar as contribuições de uma sequência 

didática para o ensino da Educação Sexual. Portanto, trata-se de um estudo descritivo, com 

abordagem qualitativa e aplicação de questionários e entrevistas como ferramentas de coleta 

de dados. Durante a execução das atividades, foi verificado que o uso de diferentes estratégias 

e recursos didáticos facilitou o trabalho docente, despertando maior interesse dos educandos 

pelo estudo do tema, além de ter sido um momento oportuno para uma reflexão crítica sobre 

as questões de gênero, a homofobia, a intolerância, os direitos humanos, os direitos sexuais e 

a diversidade sexual de uma forma em geral. Vale destacar que o conjunto das atividades 

desenvolvidas teve excelente receptividade junto aos sujeitos da pesquisa, os quais avaliaram 

a sequência didática como uma experiência muito exitosa e positiva. Reitera-se que esta 

proposta didática se constitui em uma excelente ferramenta de auxílio para os docentes que 

desejam iniciar ou dar sequência a um programa de Educação Sexual em suas escolas. 

 

Palavras-chave: Sexualidade. Adolescência. Ensino. Metodologia. Ensino Médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Sex and sexuality are much more than the physiological characteristics of men and women. In 

other words, the universe of human sexuality is constituted by biological, psychological, 

social, cultural and historical factors. Sex Education, as part of integral human formation, 

enables students to learn about issues inherent in the theme, such as unwanted pregnancy, 

contraceptive methods and sexually transmitted infections (STIs), as well as fostering 

reflection, criticism, solidarity, tolerance and respect between individuals. Even in the face of 

the great importance of sex education in school, initiatives in this field are still punctual, 

fragmented, insufficient and not contextualized, so it does not meet all learning expectations 

generated around the subject. In this sense, a study was conducted in a high school in the city 

of Acopiara, Ceará, with the objective of analyzing the contributions of a didactic sequence to 

the teaching of Sex Education. Therefore, it is a descriptive study with a qualitative approach 

and the application of questionnaires and interviews as data collection tools. During the 

execution of the activities, it was verified that the use of different strategies and didactic 

resources facilitated the teaching work, arousing greater interest of the students for the study 

of the theme, besides being an opportune moment for a critical reflection on the issues of 

gender, homophobia, intolerance, human rights, sexual rights and sexual diversity in general. 

It is noteworthy that the set of activities developed had excellent receptivity to the research 

subjects, who evaluated the didactic sequence as a very successful and positive experience. It 

is reiterated that this didactic proposal is an excellent aid tool for teachers who wish to start or 

follow up on a Sex Education program in their schools. 

 

Keywords: Sexuality. Adolescence. Teaching. Methodology. High School. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Estou no magistério há 11 anos e durante todo este tempo de trabalho, tenho 

percebido que é muito grande o número de adolescentes grávidas, fato que notoriamente 

atrapalha a aprendizagem das mesmas e, consequentemente, surgem outros problemas, como 

infrequência, evasão escolar e reprovação. Também tenho observado frases e desenhos de 

cunho erótico em portas e paredes de banheiros das escolas. 

Recentemente, um fato me chamou muito atenção, pois aquilo era algo inédito na 

minha vivência docente. Ao ser chamado em uma determinada sala de aula por um grupo de 

alunos, observei um absorvente, que aparentemente tinha sido usado, pendurado no ventilador 

de teto. No momento seguinte, ao ser recolhido pelo funcionário da limpeza, pude constatar 

que o rubro que parecia ser sangue no absorvente, era uma travessura dos próprios alunos 

usando marcador de quadro branco de cor vermelha.  

Também presencio cotidianamente na escola que trabalho, atitudes machistas, 

misóginas, agressivas e desrespeitosas referente à figura feminina, bem como, 

comportamentos preconceituosos, homofóbicos e intolerantes direcionado a pessoas que tem 

orientação sexual diferente do padrão heteroafetivo. 

Além destes e outros episódios recorrentes que já vi, frequentemente sou 

abordado em sala de aula, nos corredores escolares, via mensagens de whatsapp e até mesmo 

na rua por adolescentes que precisam de algum tipo de orientação sobre o tema. Diante dos 

fatos narrados, se faz necessário refletir sobre à Educação Sexual escolar que não consegue 

criar ao menos um espaço adequado onde os jovens possam dialogar, refletir e se informarem 

sobre as questões elementares da sexualidade humana.  

Neste trabalho foi adotado o termo Educação Sexual, diferindo de orientação 

sexual como está escrito nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), uma vez 

que a maioria dos trabalhos acadêmicos, bem como muitos estudiosos do assunto, não usa a 

nomenclatura orientação sexual, pois, entende-se que remete a ideia da preferência sexual do 

indivíduo (SUPLICY, 2000), o que desvirtuaria o real sentido do que se pretende abordar com 

a Educação Sexual. 

No entanto, antes de falar de Educação Sexual propriamente dita, é importante 

salientar um conceito de suma relevância para a temática: sexualidade humana. Ela é um 

conjunto de características e manifestações que vão muito mais além da nomeação anatômica 

baseada em órgãos reprodutores masculinos e femininos.  
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Entende-se como sexualidade, os traços físicos, o desenvolvimento da 

musculatura diferenciada em ambos os sexos, o surgimento ou não de pelos na face, o timbre 

de voz, e os comportamentos e papeis definidos culturalmente ao longo do tempo na 

sociedade. Manifestações como danças, formas de se vestir, de se relacionar, os desejos, os 

prazeres, a expressão de afetividade e agressividade, também são formas vivenciada da 

sexualidade humana (MEIRA, 2011). 

A sexualidade se constitui como fundamental na construção da identidade do 

indivíduo, envolvendo todo um conjunto de vivências e experiências que não se limita ao ato 

sexual ou na atividade reprodutiva, sendo, portanto, inerente à existência humana e sua 

expressividade reflete o momento histórico, social e cultural de cada sociedade (ZERBINATI; 

DE TOLEDO BRUNS, 2017). 

Como já sabemos, o contexto que envolve a sexualidade humana, ainda é visto 

por muitos, de forma preconceituosa e angustiante e, em meio a este cenário, falar sobre sexo 

no seio de muitas famílias se torna um tabu difícil de ser superado, ou simplesmente assunto 

proibido.  

Assim sendo, os processos assimétricos e de violência onipresentes nas relações 

de gênero, bem como a persistência de sentimentos de pecado e culpa que orbitam em torno 

das múltiplas possibilidades de manifestação da sexualidade, é reflexo da estrutura patriarcal 

(GAMALHO et al., 2018) herdada dos tempos coloniais, típicas dos países latinos 

americanos. 

 A formação inicial e continuada de docentes para a Educação Sexual escolar 

ainda é frágil, incipiente, fragmentada e biologicista, portanto, a abordagem pedagógica da 

temática no âmbito educacional não é integral e consequentemente não alcança todos os 

saberes que o tema exige.  

Uma sequência didática elaborada a partir da percepção dos educandos sobre a 

sexualidade e das suas vivências sociais, poderá contribuir para que o ensino da Educação 

Sexual desperte a criticidade, a solidariedade, o respeito e a tolerância entre os indivíduos. 

Diante disso, cabe à gestão de cada escola e seus professores, desenvolverem um 

programa de Educação Sexual que possibilite aos educandos aprenderem sobre a temática 

abordada e assim vivenciar todo o universo da sexualidade humana de forma segura, 

reduzindo o risco de gravidez indesejada e contaminação por infecções sexualmente 

transmissíveis (IST). 

Nesse sentido, o aprofundamento da reflexão e o fomento de atividades que 

propiciem o surgimento em condições de igualdade das identidades de gêneros e sexuais, 
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favorecem o respeito aos direitos humanos e a formação para o exercício da cidadania 

(GAMALHO et al., 2018).  

Como afirma Alencar et al. (2008), os jovens atualmente iniciam cada vez mais 

cedo a prática da atividade sexual e muitas vezes adotam comportamentos vulneráveis a IST, 

por isso a urgência de se falar sobre a Educação Sexual na sala de aula. 

Desse modo, entende-se como Educação Sexual, todo processo de ensino-

aprendizagem que é intencional e busca orientar sobre as funções reprodutivas humanas, os 

mecanismos contraceptivos, os métodos de prevenção das IST, a prática do sexo seguro e, 

além disso, se encarrega de fazer o educando refletir sobre valores, sentimentos, atitudes e 

afetos relacionados à vida sexual (FIGUEIRÓ, 1996).  

Um bom ensino de Educação Sexual também pode despertar um maior respeito 

entre os adolescentes, compreensão para a diversidade de gêneros e o rompimento com a 

visão estereotipada dos que fogem do padrão socialmente aceito. De acordo com Camargo e 

Ribeiro (1999, p. 41), “na escola, a presença do educador e da educadora comprometidos com 

o respeito à intimidade sexual, possibilitaria que o aluno e a aluna tivessem uma visão do sexo 

diferente daquela vendida pelo consumo.” Em outras palavras, os meios de comunicação têm 

colocado o sexo como uma mercadoria, um produto a ser consumido por quem tiver dinheiro 

para pagar.       

 Aqui também cabe refletirmos sobre o papel da indústria do sexo sobre a vida das 

pessoas, que em determinadas situações pode influenciar um (a) adolescente a querer trocar 

seu corpo por um tênis da moda ou um celular de última geração, para atender um ditame dos 

meios de comunicação de massa. Sabemos que a escola se constitui em um verdadeiro 

mecanismo de repetição dos valores sociais arraigados ao longo do tempo, mas também cabe 

a ela contrapor estas ideologias hegemônicas. 

Em razão de melhores resultados obtido, quando o processo de ensino-

aprendizagem se dá a partir da problematização, da vivência e de conteúdos significativos 

para o educando, sob o fazer docente na perspectiva dialógica (FREIRE, 1996), este trabalho 

tem como objetivo geral discutir o tema Educação Sexual com alunos do Ensino Médio por 

meio de uma sequência didática. Por sua vez, os objetivos específicos se constituem em: 

a) Traçar um perfil socioeconômico dos estudantes; 

b) Identificar os aspectos relacionados ao comportamento sexual dos educandos; 

c) Conhecer as principais fontes de informações sobre sexo/sexualidade dos 

adolescentes; 

d) Elaborar/desenvolver uma sequência didática sobre Educação Sexual; 
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e) Aplicar uma sequência didática sobre Educação Sexual com alunos do Ensino 

Médio; 

f) Analisar as contribuições de uma sequência didática sobre Educação Sexual 

para o processo de ensino-aprendizagem, segundo a percepção dos sujeitos da 

pesquisa. 

 

Considerando que a formação inicial de docentes no Brasil ainda é fragmentada, e 

que o desenvolvimento do tema Educação Sexual inserida pelos professores no interior 

escolar é pontual e, portanto não integra todos os saberes que o tema exige (QUIRINO, 2014), 

entendemos que este trabalho vai ao encontro dessas necessidades, anseios e lacunas 

existentes. 

Corrobora ainda para este estudo, a pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha no 

dia 07 de janeiro de 2019 na qual, 52% dos brasileiros é a favor que a Educação Sexual seja 

um tema tratado em sala de aula. Ainda de acordo com o mesmo instituto, quanto mais 

escolarizado o entrevistado, maior é o grau de aprovação desse tipo de abordagem nas 

escolas. 

Este trabalho é um estudo descritivo, com abordagem qualitativa e com o método 

de pesquisa-ação. A investigação foi realizada em uma turma da 3ª série do ensino médio na 

cidade de Acopiara-CE e foi utilizado pesquisa bibliográfica, questionários e entrevistas 

semiestruturadas como ferramentas de obtenção de informações e dados para a elaboração do 

texto dissertativo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 EDUCAÇÃO SEXUAL NO BRASIL 

 

O profissional que se interessar em trabalhar com uma determinada área do saber, 

deve procurar conhecer sobre a história e evolução da referida ciência no mundo e, em 

especial, no seu país. Com a Educação Sexual não é diferente, pois o professor que for 

trabalhar com crianças e/ou adolescentes este tema tão instigante, precisa se apropriar de todo 

o processo que tem ocorrido no Brasil sobre o assunto.  

É importante salientar também que este tipo de educação não acontece de forma 

isolada, deslocada da educação geral, portanto recebe influências de todos os elementos 

históricos, culturais, sociais e filosóficos da sociedade (FIGUEIRÓ, 1998). 

A temática da Educação Sexual ainda é vista por muitos educadores como algo 

“novo”, inclusive, sendo atribuída a década de 80 como o período precursor dos estudos sobre 

Educação Sexual. No entanto, diversos trabalhos relatam que, no Brasil, desde o final do 

século XIX e nas primeiras décadas do século XX, diversos educadores, profissionais da área 

da saúde e até mesmo religiosos dedicaram-se ao estudo e a divulgação de trabalhos sobre 

sexualidade, sexologia e Educação Sexual (CARRARA; RUSSO, 2002; REIS; RIBEIRO, 

2004). 

Porém, o intuito não era repensar os valores morais enraizados na sociedade 

relacionados à sexualidade humana, mas sim, preparar a mulher para o papel de mãe e esposa, 

prevenir as doenças venéreas, melhoria da saúde reprodutiva, combater a promiscuidade e os 

comportamentos que fugissem dos padrões aceitos para a época, dentro de uma perspectiva 

higienista (FIGUEIRÓ, 1998).  

Considerando que a Educação Sexual é um processo contínuo, histórico, cultural e 

social, iniciando-se logo após o nascimento da criança e acompanhando toda a vida do 

indivíduo, ou seja, ela não é restrita somente ao ambiente escolar e, portanto, a formação da 

identidade sexual do sujeito recebe influências da família, da comunidade e dos grupos 

sociais, sobretudo na aquisição de valores e normais sexuais. Nesse sentido, podemos 

considerar que desde a Colônia, mesmo que de forma insipiente, havia Educação Sexual no 

Brasil (RIBEIRO, 2005). 

Os primeiros documentos oficiais que abordaram o tema da Educação Sexual 

foram os Manuais da Santa Inquisição da igreja Católica, trazidos pelos padres jesuítas, que 

tinham como objetivos combater as relações sexuais promíscuas que os colonos portugueses 
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mantinham com as escravas e as índias (RIBEIRO, 2005). O “pecado e a culpa” que ainda é 

muito presente no imaginário popular, em se tratando da sexualidade humana, são reflexos 

dessa cultura repressora adotada nos primeiros séculos do Brasil. 

Avançando nessa breve historicidade, chega-se à década de 20 do século passado, 

período que surge um conjunto de segmentos sociais, entre eles o movimento feminista, 

liderado pela bióloga Berta Lutz que reivindicavam a Educação Sexual, mas com outros 

objetivos, como por exemplo, a proteção à infância e à maternidade. Nesse contexto de muita 

efervescência social, um fato peculiar que chamou muito a atenção foi o Congresso Nacional 

de Educadores realizado em 1928 que aprovou uma proposta de programa para a Educação 

Sexual a ser implantado nas escolas (SAYÃO, 1997). 

Deste período destaca-se o médico carioca, José de Albuquerque, que publicou 

sua primeira obra, “Da impotência sexual do homem”, em 1928, e a partir de então, até a 

década de 1950, teve papel destacado na publicação de vários livros e na difusão da Educação 

Sexual como ação essencial para o desenvolvimento integral e saudável do indivíduo. Criou, 

em 5 de julho de 1933, o Círculo Brasileiro de Educação Sexual (CBES), entidade que, por 

duas décadas, foi responsável pela publicação de livros, pelo oferecimento de palestras e pela 

organização de eventos científicos. Ele foi quem primeiro propôs e escreveu, no Brasil, sobre 

a Educação Sexual na escola, e, curiosamente, sem utilizar-se de nossa moderna 

nomenclatura, aproximou-se bastante do que foi proposto pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) na perspectiva pedagógica da sexualidade como um tema transversal 

(RIBEIRO, 2009). 

No período entre os anos de 1935 e 1960, as iniciativas referentes ao tema foram 

isoladas, insipientes e sofreram forte repressão da igreja católica, sendo considerado como um 

período de retrocesso. Entretanto, no início da década de 1960, começam a surgir novas 

experiências de ensino da Educação Sexual em alguns colégios católicos e em escolas 

públicas de grandes centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro (SAYÃO, 1997).  

Com o endurecimento da ditadura militar entre 1968 e 1970, a Educação Sexual 

foi suprimida de vez das escolas públicas que a tinham implantado, após o pronunciamento 

contrário da Comissão Nacional de Moral e Civismo ao projeto de lei da deputada Júlia 

Steinbuch do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) do Rio de Janeiro, que tinha o 

objetivo de tornar obrigatório no currículo do ensino primário e secundário a Educação Sexual 

que embora tendo recebido apoio de parte dos parlamentares, intelectuais e educadores, o que 

de fato prevaleceu foi o parecer contrário da referida comissão (ROSEMBERG, 1985; 

SAYÃO, 1997). 
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De acordo com Werebe (1978), o que se observou logo no inicio dos anos de 

1970, em se tratando de Educação Sexual, foi um recuo das experiências em andamento bem 

como o não surgimento de novas experiências e, ainda como reflexo do citado parecer da 

Comissão Nacional de Moral e Civismo, foi a situação de semiclandestinidade que se colocou 

qualquer iniciativa de Educação Sexual nas escolas em virtude da existência de uma 

condenação oficial do Estado. Neste ambiente de censura, várias obras teatrais e literárias, de 

cinemas e programas de televisão foram proibidas sob a alegação que as mesmas feriam a 

moral e os bons costumes. 

Em meio a tanta censura, em agosto de 1971 é sancionada a lei 5692/71 que altera 

dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) e institui o ensino de 

1º e 2º graus. Segundo Silva e Neto (2006), tornava-se compulsório a inserção de Programas 

de Saúde no currículo escolar, abrindo caminho para que as escolas passassem a tratar de 

questões relacionadas à sexualidade humana, mesmo não existindo ainda uma permissão 

oficial do Estado. 

Com a abertura política do final da década de 70 e início dos anos 80, várias 

iniciativas ligadas ao tema da sexualidade surgiram no meio educacional, como congressos, 

pesquisas e publicações de livros. No meio extraescolar surgiram serviços de informações via 

telefone, bancas de jornal passaram a vender revistas, fascículos e enciclopédia sobre o tema e 

nos meios de comunicação ocorreram debates, entrevistas e discussões com educadores, 

psicólogos, sexólogos e médicos (ROSEMBERG, 1985). 

Neste ambiente de novos olhares para a Educação Sexual, em 1989 o então 

Secretário Municipal de Educação, o educador Paulo Freire implanta a orientação sexual, 

inicialmente nas escolas de 1º grau e depois nas escolas de educação infantil. O destaque 

desta intervenção foi à sólida formação para atuarem pedagogicamente, que os professores 

recebiam com o curso inicial e continuado sob a supervisão de uma equipe de pesquisadores 

em orientação sexual (Grupo de Trabalho e pesquisa em Orientação Sexual - GTPOS), 

formada por psicólogos e pedagogos que se dedicavam a formar profissionais para a 

Educação Sexual nas áreas da educação e saúde (SAYÃO, 1997).  

Conforme Costa (2001), além da cidade de São Paulo, o GTPOS implantou, 

coordenou e prestou assessoria a projetos de orientação sexual nas redes de ensino nos 

municípios de Belo Horizonte, Recife, Florianópolis, Campo Grande, Santos, Goiânia, Porto 

Alegre entre outros e, a produção teórica do GTPOS foi incorporada pelos PCN.  

A década de 90 foi importante para esta temática. Primeiramente, tivemos a Lei 

9394/96 que institui a mais recente LDB que, dentre outras coisas, diz no seu Art. 2º que “a 
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educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996, p.1). Já em 

seu Art. 3º, inciso II, afirma que o ensino deverá se basear na “liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber” e, no inciso IV, “respeito a 

liberdade e apreço a tolerância” (BRASIL, 1996, p.1). A análise desse documento mostra que 

a Educação Sexual não aparece de forma clara, ficando subtendida em palavras como 

tolerância, liberdade, solidariedade e cidadania. Logo em seguida houve a elaboração pelo 

MEC dos PCN para o ensino fundamental das escolas de todo o país, trazendo a orientação 

sexual como tema transversal (SAYÃO, 1997). De acordo com Rufino et al. (2013, p. 984): 

 

[...] o PCN foi proposto em 1996 com intuito de incluir nos Projetos Políticos 

Pedagógicos (PPP) temas na área da sexualidade a serem trabalhados de forma 

transversal, ou seja, em todas as áreas do conhecimento, na abordagem e 

aprofundamento necessário, considerando as necessidades e interesses dos escolares. 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram pensados por uma equipe formada 

por educadores de todo o país com o intuito de dá suporte aos gestores escolares e 

professores, estimular o ato reflexivo da práxis pedagógica, dá apoio ao planejamento, 

promover o desenvolvimento do currículo da escola e contribuir com a atualização 

profissional.  

Segundo Quirino (2014), as iniciativas didático-pedagógicas a respeito da 

Educação Sexual, sempre encontraram dificuldades para serem implantas na pauta das 

discussões da escola, mesmo os PCN tendo garantido durante sua vigência a orientação sexual 

como tema inerente a prática educativa do professor. O mesmo autor afirma ainda que esta 

dificuldade é reflexo da pluralidade de ideias presente no interior da escola, seja do ponto de 

vista dos seus atores imediatos (estudantes, pais, professores, gestores e funcionários) ou da 

ação direta do Estado.  

Tendo-se surgido como uma proposta curricular, os PCN sofreram fortes críticas 

de setores acadêmicos e de militantes de movimentos sociais devidos à falta de atenção e 

investimentos na formação profissional (ALTMANN, 2013). 

No contexto dos anos 2000, o decreto presidencial 6.286/2007 institui no âmbito 

dos Ministérios da Educação e da Saúde, o Programa Saúde na Escola (PSE), que tem como 

finalidade “contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação 

básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde” (BRASIL, 2007, p. 2).   
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De acordo com o referido documento, o PSE tem, entre os seus objetivos, 

promover a saúde sexual e reprodutiva dos estudantes; o enfrentamento das vulnerabilidades 

que possam comprometer o desempenho escolar dos estudantes; integrar as redes de saúde e 

educação, e promover a inclusão das temáticas de educação em saúde no Projeto Político 

Pedagógico (PPP) das escolas (BRASIL, 2007). 

No entender de Nascimento (2011), a decisão governamental de integrar ações do 

campo da saúde com a educação no interior das escolas, visando à implementação de políticas 

públicas destinadas às crianças, adolescentes e jovens, se configura como excelente meio para 

que as propostas desse programa atinjam seus objetivos. 

Uma das ações do PSE que trata diretamente das questões da sexualidade é o 

Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE), que tem como objetivo contribuir para a 

formação integral dos discentes da rede pública de ensino por meio de ações de prevenção, 

promoção e atenção à saúde. As ações do projeto buscam a promoção da saúde sexual e da 

saúde reprodutiva de adolescentes e jovens, bem como contribuir para a redução das 

IST/AIDS (GIMENEZ et al., 2014), e dos índices de evasão escolar causada pela gravidez na 

adolescência. 

 Ainda no contexto dos documentos norteadores da educação brasileira, As 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) foram normas obrigatórias fixadas pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE), que se constituiu em uma ferramenta de orientação e 

normatização para a construção do planejamento curricular das escolas e dos sistemas de 

ensino (MENEZES; SANTOS, 2001).  

A última versão das DCN orientou para a necessidade de se trabalhar as questões 

de gênero e sexualidade, desde a educação infantil ao ensino médio, com foco na liberdade de 

acesso as informações, na reflexão crítica, no respeito, na tolerância e no enfrentamento a 

qualquer forma de preconceito e violência (BRASIL, 2015).  

Vale destacar que as DCN tiveram força de lei, enquanto os PCN eram 

documentos com função de orientação para a formulação ou revisão curricular, formação 

inicial e continuada de professores, produção de livros e material didático, bem como nortear 

as avaliações do sistema educacional. 

Em se tratando de documentos oficiais que normatizam a educação brasileira, o 

mais recente, que já está em vigor, é a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que 

estipula o conjunto de aprendizagens que cada estudante da educação básica da rede pública e 

privada deve desenvolver ao longo do seu itinerário formativo.  
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Segundo Dos Santos Alecrim e Mota (2017), da versão definitiva da BNCC 

referente à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental, foi retirado do texto trechos relativo 

ao respeito à orientação sexual e as questões de identidade de gênero. Para as mesmas autoras, 

a supressão dos termos da versão final do documento, se constituiu em fator de preocupação 

para defensores do tema e estudiosos do assunto.  

No mesmo sentido, Oliveira et al. (2017) afirmam que após a apresentação da 

versão final, com a retirada da expressão orientação sexual e o conceito de gênero, fato 

considerado como um retrocesso à luz das discussões já existentes, houve amplo repúdio de 

movimentos sociais e acadêmicos através de canais de grande alcance como as redes sociais. 

Vários estudiosos já vinham alertando sobre a perspectiva de cerceamento que a 

BNCC poderia impor ao ensino da Educação Sexual nas escolas (NASCIMENTO; 

CHIARADIA, 2017; MORAES, 2018; MONTEIRO; RIBEIRO, 2018; CURY; REIS; 

ZANARDI, 2018). Como já estava sendo prevista, a segunda versão da BNCC que é 

destinada ao Ensino Médio foi aprovada em dezembro de 2018 pelo CNE, excluindo menções 

ao termo gênero e centralizando as discussões da sexualidade exclusivamente na lógica da 

prevenção e promoção da saúde (VIGANO; LAFFIN, 2019). 

A análise deste novo documento oficial sobre a educação brasileira evidencia que 

a sexualidade não tem um espaço próprio, como outrora tinha, mesmo que de forma 

transversal, pois em vez das questões da sexualidade ter seu espaço ampliado dentro do 

currículo, o que se percebe é a redução do seu espaço e importância, bem como a volta de 

abordagens de temas com foco biológico-higienista, como fica evidente na proposta curricular 

da disciplina de Biologia para o Ensino Médio ao citar os termos gravidez e aborto (COSTA, 

2017).  

No tocante à Educação Sexual brasileira, fica claro que os caminhos trilhados ao 

longo do tempo até os dias de hoje, mostram momentos de avanços e conquistas, como a 

formulação dos PCN. No entanto, a versão final da BNCC homologada pelo MEC é um 

retrocesso, pois este documento sofreu muitas interferências ao longo da sua construção para 

atender aos interesses dos diversos grupos conservadores (MONTEIRO; RIBEIRO, 2018), 

que nos tempos atuais reaparecem com muita força no cenário político. 

 Percebemos claramente que os avanços e conquistas de outrora estão sob forte 

ameaça, como mostra a matéria da Folha de São Paulo publicada em 29 de janeiro de 2019: 

 

Um ofício assinado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 

oficializou o pedido de renúncia ao cargo de deputado federal de Jean Wyllys 

(PSOL-RJ). O parlamentar tomaria posse para o terceiro mandato nesta sexta-feira 

(1º). A publicação está no Diário Oficial da União desta terça-feira (29). O ofício de 



24 
 

 

Wyllys foi encaminhado a Maia nesta segunda-feira (28). Na última semana, Wyllys 

anunciou que estava deixando o Brasil em razão de ameaças de morte que vinha 

sofrendo nos últimos meses. A decisão de renunciar ao terceiro mandato pegou os 

próprios funcionários do gabinete de surpresa. O deputado não informou em qual 

país está vivendo. A vaga será assumida pelo suplente, o vereador David Miranda 

(PSOL-RJ), que prometeu continuar a carregar a bandeira da causa LGBT. A Polícia 

Federal e o Ministério Público Federal informaram que desde 2012 investigam as 

ameaças que Jean Wyllys sofre. Ele foi o primeiro parlamentar assumidamente 

homossexual na Câmara e enfrentou grupos conservadores. No Rio, antagonizava 

com o então companheiro de Parlamento, o atual presidente Jair Bolsonaro, a quem 

acusava de homofóbico e racista. No texto encaminhado ao PSOL, e anexado ao 

comunicado, o parlamentar declarou que a decisão foi "pensada, ponderada, porém 

sofrida". Ele considerou ainda que "minha vida está, há muito tempo, pela metade; 

quebrada, por conta das ameaças de morte e da pesada difamação que sofro desde o 

primeiro mandato". Com ascensão midiática após vencer o programa Big Brother 

Brasil, em 2005, e se declarar defensor da causa LGBT, Wyllys teve, em 2018, a 

pior votação, entre os cariocas eleitos, com 24.295 votos. Nos anos de 2010 teve 

cerca de 13 mil votos, e em 2014 conquistou a preferência de 144 mil eleitores. 

 

Pelo que foi exposto, nesta breve historicidade, constatamos que desde o seu 

inicio de forma sistematizada nas primeiras décadas do século XX, à Educação Sexual 

brasileira apresentou avanços e recuos. O que observamos atualmente do ponto de vista 

normativo, com a vigência da BNCC, é a volta da abordagem exclusiva das temáticas 

preventivas da saúde sexual e reprodutiva, indicativo que aponta claramente para o não 

reconhecimento das diferenças individuais. A Educação Sexual escolar deve incorporar a 

dimensão social, histórica e cultural da sexualidade humana e não ficar restrita às questões 

biológicas.  

 

2.2 AS TENDÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS DA EDUCAÇÃO SEXUAL 

BRASILEIRA 

 

Como tendência, compreendemos que seja um movimento de um determinado 

grupo em direção a um objetivo comum. Essa disposição de seguir de acordo com uma 

perspectiva em comum, surge a partir do momento que alguém tem uma ideia e passa a 

defender que essa maneira de ver ou fazer algo, é a melhor metodologia, portanto deve ser 

adotada por todos. 

Desse modo, as tendências da Educação Sexual brasileira envolvem as diferentes 

formas de abordagens do tema, sexualidade, que os docentes contemplam em suas atividades 

relacionadas ao assunto. É importante destacar que essas tendências não se sucedem de forma 

respectiva ao longo do tempo, sendo possível a ocorrência simultânea de mais de uma em 

determinado período ou ainda à prevalência de uma determinada tendência em detrimento de 

outra. 
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Nesse estudo, temos como principal referência teórica norteadora os escritos de 

Furlani. A pesquisadora categorizou às diferentes perspectivas da Educação Sexual em oito 

tipos: abordagem biológico-higienista; abordagem moral-tradicionalista; abordagem 

terapêutica; abordagem religioso-radical; abordagem dos direitos humanos; abordagem dos 

direitos sexuais; abordagem emancipatória e a abordagem queer. 

Segundo Liz (2016), as quatro primeiras abordagens da Educação Sexual se 

aproximam mais de procedimentos didáticos que causam exclusão, ao dar destaque às 

verdades absolutas, enquanto às últimas caminham mais no sentido de reconhecimento das 

diferenças individuais existentes tanto na sociedade como no interior das escolas. 

 

2.2.1 A Tendência biológico-higienista 

 

Essa abordagem é a mais prevalecente e talvez a única tendência a ser 

contemplada em todas as iniciativas pedagógicas que se propõe a estudar o tema da 

sexualidade no ambiente de ensino formal (FURLANI, 2005; 2011).  Segundo a autora, essa 

corrente de cunho biológico dá ênfase exclusivamente ao ensino com vista à promoção da 

saúde reprodutiva, a prevenção das IST e da gravidez na adolescência, bem como o 

planejamento familiar e o controle da natalidade. 

Rodrigues (2014) afirma que à referida tendência é restritiva, pois a atuação 

docente fica limitada somente aos aspectos da fisiologia e da anatomia dos corpos, não 

problematizando as questões culturais, sociais, psíquicas e econômicas que são inerentes a 

qualquer iniciativa que têm o objetivo de questionar o papel social do homem e da mulher, 

bem como combater atitudes machistas, sexistas e homofóbicas. 

Essa maneira de encarar e promover o ensino da Educação Sexual é denominado 

por Figueiró (1996) como abordagem médica, que segundo a autora 

 

 (...) é a díade saúde-doença (com ênfase na ação terapêutica para o tratamento de 

desajustes sexuais, ansiedades ou angústias relativas à sexualidade); valoriza o 

fornecimento de informações em contexto de relação terapêutica ou de programas 

preventivos de saúde pública, para assegurar a saúde sexual do indivíduo e da 

coletividade (p.52). 

 

A crítica que se faz a esta tendência não é porque ela aborda as questões 

preventivas e reprodutivas, mas ao fato da exclusividade que é dada a estes assuntos, não 

oportunizando espaço para discussões sobre preconceitos, tabus, mitos e intolerância que 

envolve o tema sexualidade humana (FURLANI, 2011). 
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2.2.2 A Tendência moral-tradicional 

 

O modelo de Educação Sexual, moral-tradicionalista têm suas raízes em grupos 

conservadores de extrema direita dos Estados Unidos, os quais defendem como ação 

pedagógica destinada aos adolescentes e jovens, o incentivo à prática da abstinência sexual, 

chegando até se colocarem inteiramente contrários ao ensino que promova o sexo seguro, pois 

acreditam que à privação total da atividade sexual é o que previne a gravidez na adolescência 

e a contaminação por IST (FURLANI, 2005; 2011).  

Ainda de acordo com Furlani (2005; 2011), os defensores dessa corrente 

argumentam que os programas escolares que adotam modelos de ensino que partem do 

pressuposto que à sexualidade é uma manifestação cultural, social, histórica e psicológica, 

prejudicariam a formação moral-tradicionalista oferecida no lar pelos pais. 

Ao retirar as questões de gênero do ensino (MORAIS, 2018, CURY; REIS; 

ZANARDI, 2018) e imputar de forma subliminar a Educação Sexual as famílias 

(NASCIMENTO; CHIARADIA, 2017), a BNCC encontra sintonia nesse paradigma de 

abordagem. 

Monteiro e Ribeiro (2018, p. 103-104) afirmam que: 

 

O perfil da BNCC não é dos mais alentadores, em linhas gerais, dizem, a iniciativa 

apresenta um caráter conservador, reflete com maior ênfase os interesses de grupos 

privatizantes e representa um risco à liberdade e autonomia dos professores, entre 

outros problemas. 

 

A Base Nacional Comum Curricular cerceia a abrangência da Educação Sexual ao 

reapresentar uma concepção obsoleta de sexualidade e, que não busca caminhar no sentido da 

compreensão da diversidade sexual e do reconhecimento dos direitos individuais. 

 

2.2.3 A Tendência terapêutica 

 

Essa linha de abordagem é mais ligada a grupos evangélicos e utiliza de forma 

ostensiva os meios de comunicação de massa para a difusão dos seus preceitos, como as 

explicações para os desvios do padrão sexual tido como o “normal” e a cura gay (FURLANI, 

2005; 2011). 

A Educação Sexual baseada na abordagem terapêutica foca sua atuação no 

combate as questões de gênero, em especial na temática da homossexualidade masculina e, 

nesse sentido, defende que os desvios na orientação sexual, considerada como anormal, 
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ocorrem por conta dos desarranjos e das novas configurações familiares que são formadas, 

como filhos e filhas criados pelos avós ou sem um dos genitores (FURLANI, 2005; 2011).  

 

2.2.4 Tendência religioso-radical 

 

Os seguidores dessa linha de ensino se fundamentam numa interpretação literal 

dos ensinamentos bíblicos, considerando como verdades absolutas as representações 

religiosas acerca da sexualidade humana (FURLANI, 2005; 2011). A autora afirma que essa 

tendência está presente em instituições e ou escolas religiosas. 

 Em oposição ao pensamento dos grupos católicos e evangélicos mais 

conservadores, Liz (2016, p.79) enfatiza que a “laicidade do estado assegura uma democracia 

baseada nos direitos humanos e que a inclusão das categorias de sexualidade e gênero é 

imprescindível nas diretrizes curriculares”.  

Nesse sentido, os diversos segmentos sociais devem lutar pela manutenção do 

ensino laico na forma da lei (Constituição Federal) e por uma Educação Sexual que leve em 

consideração a perspectiva cultural, social, histórica e psicológica, pois essas variáveis são 

inerentes à formação das identidades sexuais dos indivíduos. 

 

2.2.5 A tendência dos direitos humanos 

 

Como a escola é uma instituição inerentemente social, portanto às forças que 

regem a estrutura das dinâmicas da sociedade em geral, são as mesmas que ditam as 

correlações de força e poder que se estabelecem no âmbito educacional, as violações dos 

direitos humanos no interior da escola são mais comuns, do que se imagina. 

Os fatores econômicos não são os únicos responsáveis pela exclusão social, como 

afirma Furlani (2005; 2011), as questões de gênero, raça, etnia, orientação sexual, 

nacionalidade, condição física, entre outros são condições presentes em situações de 

ocorrências de manifestações preconceituosas. 

Sobre os tratamentos diferenciados recebidos pelos adolescentes em virtude do 

gênero, e que de certa forma ferem os direitos humanos, Silva (2016) afirma que nas escolas 

 

(...) “continuam sendo estabelecidas relações de exclusão, subordinação e opressão 

entre os gêneros, inclusive no interior de um mesmo gênero, tanto que o discurso de 

muitas professoras a respeito das adolescentes que engravidam é de julgamento 

moral e desprezo, pela impureza moral que o corpo grávido representa”. 
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Segundo Furlani (2005; 2011), uma Educação Sexual comprometida com os 

valores humanos busca enfrentar e combater qualquer tipo de violência desencadeada por uma 

condição social do sujeito e, desse modo, se encarrega em desconstruir as representações 

preconceituosas e discriminatórias, as quais o educando poderá ser vítima.   

 

2.2.6 Tendência dos direitos sexuais 

 

 Compreendem as iniciativas educacionais que trilham no caminho do 

reconhecimento dos direitos sexuais e concebem garantias de direitos inerentes à sexualidade 

dos sujeitos sociais, como o acesso à Educação Sexual desde a infância, livre de preconceitos 

e municiada de um conjunto amplo de informações acerca do tema (SOUZA, 2018). 

Essa forma de abordagem da Educação Sexual luta pela defesa das liberdades 

individuais, como a autonomia sexual dos sujeitos; a integridade, segurança e privacidade 

sexual; o direito a fazer escolhas reprodutivas livres e responsáveis; acesso ao conhecimento 

científico e a igualdade de gênero (VIEIRA, 2016). 

O bullyng que atualmente está sendo muito evidenciado nas escolas consiste 

muitas vezes em ato discriminatório, que tem como alvo as questões de gênero e da 

diversidade sexual (SILVA, 2016). Dessa forma, compreendemos que este comportamento 

agressivo e opressor se configura também como um desrespeito aos direitos sexuais dos 

indivíduos e em vista disso, as escolas devem ficar atentas a esse tipo de violência e criar 

estratégias de enfrentamento. 

Furlani (2011) descreve que os direitos sexuais não se resumem apenas a plena 

liberdade do exercício da sexualidade ou o reconhecimento e aceitação da identidade sexual 

do indivíduo, mas se consolida de fato pela implementação de uma política social que garanta 

a inserção da mulher de forma digna no mercado de trabalho com equidade salarial. 

A luta pela equidade entre homens e mulheres, sobretudo no que tange o mundo 

do trabalho, carece de uma rede de políticas públicas que facilitem a inserção e permanência 

da mulher no mercado de trabalho, como formação de mão de obra qualificada, salários iguais 

entre homens e mulheres no exercício da mesma atividade e a garantia de creches e escolas 

em tempo integral para os filhos das trabalhadoras. 
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2.2.7 A tendência emancipatória 

 

A proposta de Educação Sexual emancipatória fundamenta-se na pedagogia 

libertadora de Paulo Freire, que enfatiza a necessidade de revelar a realidade opressora nas 

relações sociais e, nesse aspecto, defende que a ação pedagógica contemple a criticidade, a 

dialogicidade e seja capaz de fornecer mecanismos para que os sujeitos enfrentem as 

desigualdades e sejam agentes transformadores de suas próprias realidades (LOURENÇO, 

2019). 

Nas palavras de Libâneo (1994, p. 69) sobre a Pedagogia Libertadora: 

 

“A atividade escolar é centrada na discussão de temas sociais e políticos; poder-se-ia 

falar de um ensino centrado na realidade social, em que o professor e alunos 

analisam problemas e realidades do meio sócio-econômico e cultural, da 

comunidade local, com seus recursos e necessidades, tendo em vista a ação coletiva 

frente a esses problemas e realidades”. 

 

Essa tendência de ensino da Educação Sexual busca a libertação dos sujeitos das 

amarras sociais impostas por um sistema opressor. Esta emancipação, em especial referente às 

questões da sexualidade se torna possível com a tomada de consciência da realidade pelos 

sujeitos sociais através do estudo e discussão de temas eminentemente das vivências dos 

envolvidos no processo, seja na educação formal ou em outras instâncias, como sindicatos, 

clubes, igrejas, grupos de jovens, associações de bairros e partidos políticos.  

Outro aspecto importante dessa tendência é o reconhecimento da repressão 

histórica, social e política da sexualidade, contrariando a crítica que Michel Foucault faz a 

hipótese repressiva do sexo (FURLANI, 2011). É importante salientar que dentro das escolas 

são construídos os mais diversos tipos de estereótipos possíveis, que acabam agredindo, 

ferindo, machucando e oprimindo as pessoas. 

 

2.2.8 A tendência queer 

 

No entender de Vieira (2016), esta abordagem é baseada na teoria queer, a qual 

fundamenta sua construção no questionamento e na não aceitação das normas e padrões 

estabelecidos para o estudo dos sujeitos sociais, bem como se coloca contrário ao modelo 

hegemônico, sobretudo no campo educacional, de entendimento da diversidade sexual. 

 Furlani (2011, p. 35) afirma que: 

 

A teoria queer, portanto, recusa, rejeita a posição de um essencialismo sobre a 

identidade sexual; ela admite os predicados normativos e homofóbicos construídos 
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historicamente sobre o termo queer, fazendo disso uma afirmação paródica dessa 

inscrição negativa. Ao utilizar o termo queer (a princípio negativo e pejorativo), esse 

grupo marca uma resistência e uma proposital ironia à heteronormatividade. 

 

Segundo Motta (2016), o modelo queer busca reconhecer as diferentes 

identidades, nesse sentido, busca desenvolver suas ações em defesa destas diferentes 

identidades e combater as forças que fazem com que elas sejam consideradas como anormais.  

 

2.3 EDUCAÇÃO SEXUAL E A ADOLESCÊNCIA 

 

 A puberdade compreende o fim da infância e a fase inicial da adolescência e, 

consiste num fenômeno essencialmente biológico, ou seja, compreende o surgimento das 

características sexuais secundárias em consequência da ação hormonal, enquanto que a 

adolescência é o período de transformações psicológicas e sociais (biopsicossocial), no qual 

os jovens buscam se afastar dos próprios familiares para construírem novas relações sociais 

(SUPLICY, 2000; TIBA, 2010). 

Em termos legais, considera-se adolescente aquela pessoa que tiver entre 12 e 18 

anos de idade (BRASIL, 1990). É nesta fase da vida, em virtude da grande instabilidade 

fisiológica, anatômica e psicológica e, sobretudo pela influência das questões sociais, 

culturais e econômicas que o adolescente se encontra em maior situação de vulnerabilidade 

social. 

Costa et al. (2001) dividem didaticamente o período da adolescência em três 

momentos distintos: etapa precoce (10 aos 14 anos); etapa média (14 aos 17 anos) e a etapa 

tardia (17 aos 20 anos). Os autores afirmam que na etapa média (14 aos 17 anos), os 

adolescentes dispõem de alto nível de energia sexual, com contatos físicos mais frequentes, 

com comportamento sexual do tipo exploratório e egoísta, buscando tirar proveito das 

relações, que muitas vezes são acompanhadas de relações genitais ou extragenitais. O motivo 

de preocupação 

dessa fase para pais, profissionais da saúde e educadores, é a negação das consequências do 

comportamento sexual. 

Em Cano, Ferriani e Gomes (2000), encontramos que a iniciação sexual cada vez 

mais precoce tem sido motivo de preocupação entre pais, profissionais da saúde e professores, 

seja pela falta de conhecimento dos métodos contraceptivos ou simplesmente por não saberem 

como se usa, fato que muitas vezes desencadeia uma gravidez indesejada. 

Consideramos de suma importância que o trabalho docente relativo à Educação 

Sexual enfatize os aspectos históricos, culturais e sociais relativos à sexualidade humana, por 
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outro lado, como afirma Miranda et al. (2016), a gravidez na adolescência tem gerado 

preocupação na saúde pública em virtude dos altos índices de gestantes com idade entre 15 

anos e 19 anos em todo o mundo, fato que justifica a abordagem reflexiva dos métodos 

contraceptivos e do papel do preservativo na prevenção de IST e gravidez.   

A Educação Sexual é uma prática educativa intencional e sistematizada que tem 

como objetivo construir informações, refletir sobre valores humanos e direitos individuais. 

Portanto, como qualquer outra ação no campo pedagógico, recebe influências do momento 

histórico, das religiões, da política e de todos os segmentos da sociedade (BONFIM, 2009). 

Complementando o pensamento anterior, Ramiro (2013), afirma que a Educação Sexual 

envolve o desenvolvimento sexual, a saúde reprodutiva, as relações afetivas, a intimidade, o 

cuidado com o corpo, a tolerância, o respeito com a diversidade e as questões de gênero. 

Como se sabe, a Educação Sexual teve início com ênfase na vertente biológica, 

que embora sendo importante, não é suficiente e, hoje, é consenso entre os educadores que a 

abordagem dos aspectos emocionais, sociais, culturais e históricos é fundamental para o 

desenvolvimento integral do adolescente (RIBEIRO, 1990).  

Diante dos riscos típicos desta fase, professores têm sido convocados, através de 

um forte discurso de orientação pedagógica, a tratarem temas relativos à sexualidade de 

adolescentes, como início da atividade sexual, gravidez precoce e IST entre outros. Como 

estas demandas estão presentes na escola, cabe aos professores, coordenadores e diretores 

junto aos alunos e suas famílias desenvolverem ações que possam levar a reflexão crítica e, 

assim fazer a escola cumprir o seu papel, que é formar cidadãos para o exercício da cidadania 

(QUIRINO, 2014). 

A promoção eficaz de uma Educação Sexual para adolescentes exige do educador 

empatia com o assunto, desprendimento de preconceitos, mitos, tabus e encarar o assunto com 

naturalidade. No entanto estes adjetivos não são suficientes, pois é de suma importância que o 

professor tenha domínio sobre os conceitos que envolvem a sexualidade humana e, claro, uma 

disposição para aprender novos conhecimentos e que esteja sempre reavaliando seu fazer 

pedagógico (COSTA et al., 2001). 

 

2.4 O PAPEL DA ESCOLA FRENTE À EDUCAÇÃO SEXUAL 

 

Desde o início do século XX, se travou um debate no Brasil a respeito de a quem 

seria imputada a responsabilidade pela a Educação Sexual das crianças e dos adolescentes. 

Neste contexto surgiram as figuras do padre, do professor e do médico, além das instituições 
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sociais como a igreja, a família e a escola no debate sobre quem exerceria esta missão de 

forma mais eficaz. 

 Com o surgimento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e o 

aumento no número de gravidez na adolescência nos anos 80, a família se mostrou 

despreparada para tratar um tema tão complexo e, nesse sentido a escola começa a se 

consolidar como a principal instituição capaz de lidar de forma mais coerente com a temática 

e por fim, veio o aval oficial do estado com a elaboração dos PCN pelo MEC que colocou a 

orientação sexual como tema transversal a ser trabalhado no âmbito escolar (MONTARDO, 

2008). 

Aragão (2017) afirma que a instituição escolar deve oferecer aos educandos um 

ensino sistematizado sobre a sexualidade humana, envolvendo os aspectos da anatomia e 

fisiologia, da reprodução sexual, de métodos contraceptivos e IST, das relações de 

afetividade, namoro e amizade respeitando os valores éticos universais da família e de cada 

aluno. 

De acordo com Zocca (2015), o espaço escolar é o local ideal para o ensino da 

sexualidade, pois nele converge uma diversidade muito grande de gêneros, de cultura e 

valores sociais que cada discente recebe diariamente da sua família e de seu entorno e traz 

para o ambiente da sala de aula. 

 

2.5 A EDUCAÇÃO SEXUAL E O ENSINO DE BIOLOGIA 

 

A Educação Sexual realizada dentro da escola deve propor uma abordagem que 

busque problematizar e refletir, sob um ponto de vista crítico, a sexualidade humana a partir 

de paradigmas consolidados há muito tempo na sociedade a respeito do assunto. Embora este 

ensino enfoque a questão fisiológica do corpo, ele também deve fazer uma discussão crítica e 

reflexiva das questões de gênero, dos preconceitos e da violência sexual. 

De as diretrizes dos PCN, o trabalho de Orientação Sexual visava propiciar aos 

jovens a possibilidade do exercício de sua sexualidade de forma responsável e prazerosa. Seu 

desenvolvimento devia oferecer critérios para o discernimento de comportamentos ligados à 

sexualidade que demandam privacidade e intimidade, assim como reconhecimento das 

manifestações de sexualidade possíveis de serem expressas na escola. Os três eixos 

fundamentais para nortear a ação pedagógica do professor eram: Corpo Humano, Relações de 

Gênero e Prevenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS (BRASIL, 1997).  
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais, em específico a parte destinada a 

Orientação Sexual, durante muito tempo, foi um documento bastante consultado por docentes 

preocupados com os rumos da Educação Sexual na escola, em virtude de ter se configurado 

em instrumento orientador do trabalho pedagógico, e possibilitado o rompimento com os 

mitos e tabus do passado que ainda são muito presentes em nosso meio. 

Enquanto os PCN tinham função de orientação, as DCN que teve sua validade 

revogada de forma automática com a aprovação da BNCC, era um documento que tinha força 

de lei, cumprindo a função de normatizar a construção curricular escolar e dos sistemas de 

ensino no sentido de trabalhar os diversos temas educacionais e nas questões de gênero e 

sexualidade. 

 Mesmo diante desta nova normatização oficial que censura o alcance da 

Educação Sexual, as aulas de biologia devem romper a barreira dos conceitos anatômicos e 

fisiológicos do corpo humano e, conduzir os educandos a fazerem uma reflexão crítica sobre a 

sexualidade humana e todas as suas formas de expressão. Cabe ressaltar ainda que é 

necessário fazer o enfrentamento a toda forma de preconceito e discriminação no âmbito 

escolar. 

Em meio ao retrocesso que a Educação Sexual vem enfrentando sobre tudo, a 

partir da segunda metade desta década, confirmado pela homologação da BNCC, os 

professores, em especial os da educação básica passam a enfrentar mais obstáculos na luta 

pela igualdade de gênero, respeito à orientação sexual, combate ao preconceito e a toda e 

qualquer forma de violência. 

 Mesmo existindo tantas dificuldades para a inserção da temática em sala de aula, 

é de suma importância que a coordenação pedagógica de cada escola, apoie e incentive os 

docentes para que de fato a Educação Sexual se torne uma realidade presente no interior de 

cada escola.  

 

2.6 PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO SEXUAL 

 

Considerando a Educação Sexual como um processo intencional, abrangente e 

sistematizado, ou seja, uma ação humana que vai além do conhecimento empírico adquirido 

na família e nos grupos sociais por crianças, adolescentes e adultos, este processo educacional 

precisa ser conduzido respeitando alguns princípios. 

Maia e Ribeiro (2011, p. 79) sugerem que, 
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Uma educação sexual adequada deveria fornecer informações e organizar um espaço 

onde se realizariam reflexões e questionamentos sobre a sexualidade. Deveria 

esclarecer sobre os mecanismos sutis de repressão sexual a que estamos submetidos 

e sobre a condição histórico-social em que a sexualidade se desenvolve. Deveria 

também ajudar as pessoas a ter uma visão positiva da sexualidade, a desenvolver 

uma comunicação mais clara nas relações interpessoais, a elaborar seus próprios 

valores a partir de um pensamento crítico, a compreender melhor seus 

comportamentos e o dos outros e a tomar decisões responsáveis a respeito de sua 

vida sexual. Acreditamos que essa postura crítica é fundamental para a formação de 

atitudes preventivas e saudáveis sobre a sexualidade. 

 

O fazer pedagógico precisa superar a barreira da abordagem biológico-higienista e 

construir um programa de Educação Sexual que vá além do enfoque terapêutico e profilático. 

É necessário criar um ambiente escolar propício às reflexões sobre as questões sociais, 

culturais e históricas inerentes à sexualidade de cada ser e, nesse sentido estimular o respeito 

aos direitos humanos e sexuais e o combate as diferentes formas de manifestações de 

preconceitos e violência contra as minorias. Nessa perspectiva, Carneiro et al. (2015) 

defendem como princípio norteador para a Educação Sexual o desenvolvimento da autonomia 

dos escolares. 

É importante que ao planejar um programa de Educação Sexual, a escola leve em 

consideração os princípios que são expostos subsequentemente, porém estes paradigmas não 

devem ser entendidos como uma receita, uma prescrição ou algo pronto e acabado, mas como 

uma possibilidade pedagógica inquietante e reflexiva para aqueles que buscam trabalhar esta 

temática em sala de aula. 

Como o processo de formação da criança e do adolescente deve ser integral 

(LIBÂNEO, 1994), a Educação Sexual deve começar na educação infantil e permear toda a 

vida estudantil do educando, ou seja, fazer parte do currículo escolar, pois a sexualidade se 

manifesta na criança, no adolescente, no adulto e na terceira idade, não sendo restrita somente 

a capacidade reprodutiva do indivíduo (FURLANI, 2009; 2011). Vale destacar que o 

planejamento das atividades deverá levar em consideração o grau de maturidade dos 

educandos para adequar a linguagem e a abordagem do tema de forma correta. 

É preciso desconstruir o entendimento que vincula às manifestações sexuais 

somente a capacidade reprodutiva e compreender que a sexualidade dos adolescentes envolve 

os fatores emocionais, culturais, históricos e sociais. Em outras palavras, é importante pensar 

na possibilidade de rever os objetivos da Educação Sexual para propormos outros paradigmas 

de ensino (SAITO; LEAL, 2000). 

É comum na educação infantil as crianças manipularem os genitais e este 

comportamento causa certo espanto para quem não está acostumado com o mundo infantil. 

Nessa perspectiva, não se deve educar no sentido da negação ou proibição, mas sim orientar 
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as crianças que aquilo é um ato íntimo de cada um e que a sala de aula não é o local ideal para 

manifestações desse tipo (FURLANI, 2009; 2011). 

A co-educação que consiste em meninos e meninas receberem o mesmo tipo de 

educação é hoje uma prática consolidada no mundo todo (PILETTI, 2007), portanto nas 

discussões dos assuntos relacionados à Educação Sexual, meninos e meninas têm que 

permanecerem juntos e debaterem de forma coletiva os assuntos de interesse de ambas as 

partes e os relativos a cada sexo, pois a convivência mútua e o compartilhamento de 

experiências no campo teórico, estimula o respeito às diversidades sexuais e o 

reconhecimento das desigualdades de gênero, fortalecendo o enfrentamento do sexismo, do 

machismo e da misoginia (FURLANI, 2009; 2011). 

É preciso questionar as construções sociais que inventam estereótipos como 

sensibilidade e cor de rosa que são atribuídas às garotas e agressividade e cor azul que são 

típicos dos meninos. Nesse sentido, “utilizar jogos e dinâmicas de grupo para promover à 

desinibição, a integração do grupo, a expressão dos sentimentos e o compartilhar de 

vivências” (SUPLICY, et al., 1999 p. 18) ajudam a combater as construções sociais rígidas 

que determinam o que é adequado para cada sexo. 

A diversidade linguística e os saberes populares devem ser considerados como 

importantes, assim como o conhecimento acadêmico/científico. Reconhecer o conhecimento 

popular e de senso comum como válidos é uma forma positiva de valorizar a pluralidade 

sexual, étnico-racial, social e cultural presentes na sociedade (FURLANI, 2009; 2011). 

A afetividade erótica entre pessoas do mesmo sexo ainda hoje permanece como 

um tabu, portanto existe uma dificuldade de ser aceita e compreendida, inclusive por 

educadores. A Educação Sexual escolar precisa construir outros significados para a 

homossexualidade, pois compreendemos que a aceitação e o respeito à diversidade sexual é 

um mecanismo importante para construirmos uma cultura de paz, e uma sociedade 

harmoniosa e tolerante com os diferentes (VIGANO; LAFFIN, 2019). 

Dentre tantas possibilidades, a Educação Sexual pode abordar valores como 

respeito, solidariedade e direitos humanos. Nessa perspectiva, estimular o jovem a perceber o 

diferente como algo importante e positivo e, assim contribuir com a redução das 

desigualdades e exclusão social (SOARES; MONTEIRO, 2019). 
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2.7 SEQUÊNCIA DIDÁTICA (SD) 

 

A Sequência didática (SD) é um conjunto de ações, atividades, métodos e 

mediações planejadas que tem como objetivo o entendimento de determinado conteúdo ou 

tema de ciências (KOBASHIGAWA et al., 2008). 

Como importantes instrumentos de ensino, as SD objetivam sistematizar o 

trabalho do professor através da organização de propostas educacionais subdivididas em 

número variável de aulas, sendo fundamental que esse instrumento seja estruturado de forma 

a estimular o ato reflexivo e o exercício da cidadania. Valorizar as dimensões socioculturais 

que envolvem o dia-a-dia dos educandos contribui significativamente para a obtenção de bons 

resultados em uma SD.  

De acordo com Leal (2012), a SD lembra um plano de aula, porém bem mais 

amplo, pois envolve diferentes abordagens pedagógicas do conteúdo distribuídas ao longo de 

vários dias. Ainda segundo a mesma autora, esta estratégia proporciona avanços significativos 

no ensino, pois aproxima o conhecimento dos discentes aos novos desafios, facilitando o 

processo de ensino-aprendizagem. 

Uma SD não é um procedimento metodológico rígido e estático, porém deve ser 

composta por: tema, objetivos, justificativa, conteúdo, público-alvo, quantidade de aulas, 

material pedagógico, desenvolvimento e avaliação (LEAL, 2012). Segundo Araújo (2013), 

este método de ensino consiste em o professor planejar e conduzir suas aulas a partir de eixos 

temáticos e procedimentais. 

Entende-se ainda como SD o procedimento docente que seleciona um tema ou 

uma unidade de ensino e, divide o assunto em várias etapas, as quais obrigatoriamente estão 

conectadas. Também é fundamental que no ato do planejamento, os objetivos sejam postos de 

forma clara, para que no final da atividade se verifique se foram atingidos. 

Assim como educador e principalmente como professor da disciplina Biologia, 

me inquieta muito as lacunas existentes referentes ao ensino da Educação Sexual nas escolas 

públicas, embora fosse para ser muito bem atendida, já que por muito tempo foi um tema 

transversal e, portanto, teria que ter sido trabalhado nos meandros de todas as disciplinas 

escolares, acabou por ser negligenciada, seja por falta de domínio técnico dos professores, ou 

simplesmente pelos tabus, mitos e preconceitos ainda existentes sobre o assunto e, muitos 

educadores não se sentirem confortáveis para lidar com esse conteúdo. “Nas escolas os 

chamados temas transversais, entre eles a Educação Sexual, não foram tratados de forma a 
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integrar os diferentes saberes, ou seja: a interdisciplinaridade não foi contemplada” 

(ALENCAR et al., 2008, p. 160). 
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3 METODOLOGIA 

 

Este item aborda o tipo de pesquisa adotada para o trabalho desenvolvido, bem 

como o conteúdo da SD desenvolvida como parte do trabalho de pesquisa, a apresentação dos 

sujeitos, os modos de constituição e a análise dos dados. 

 

3.1 ABORDAGENS DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa é um estudo descritivo, com abordagem qualitativa e com o método 

de pesquisa-ação. De acordo com Prodanov e Freitas (2013), na pesquisa descritiva o 

pesquisador registra e descreve os fenômenos observados sem interferir neles. 

 Para os mesmos autores, a pesquisa de natureza qualitativa não se preocupa com 

dados estatísticos, pois a dinâmica estabelecida neste tipo de trabalho não dá para traduzir em 

números, porcentagens e gráficos ou tabelas.  

 O método de pesquisa-ação, como afirma Leite (2008), é uma alternativa ao 

padrão da pesquisa convencional e tem o foco no pesquisado e não no pesquisador, como 

ocorre na pesquisa participante. Segundo Thiollent (1995), na pesquisa-ação ocorre uma forte 

interação entre pesquisadores e pesquisados, e tem como objetivos resolver ou pelo menos 

esclarecer os problemas pesquisados, dá os devidos encaminhamentos e aumentar o nível de 

conhecimento dos envolvidos na pesquisa.  

Na pesquisa-ação, os sujeitos da pesquisa deixam de ser meros informantes para 

tornarem-se agentes construtores ativos de conhecimento, e o pesquisador assume o papel de 

militante em defesa dos grupos excluídos, propondo ações de enfrentamento e resolução dos 

problemas encontrados no decorrer da pesquisa (NEVES, 2006). 

Franco (2005) classifica a pesquisa-ação brasileira em três subdivisões diferentes: 

a) pesquisa-ação colaborativa, que se caracteriza assim quando o grupo 

pesquisado solicita uma transformação da situação vivenciada, e os 

pesquisadores funcionam como uma espécie de catalizador de mudanças; 

b) pesquisa-ação crítica, que ocorre quando a necessidade de transformação é 

percebida pelo grupo a partir da interação com o pesquisador através de 

reflexões críticas coletiva; 

c) pesquisa-ação estratégica, na qual os sujeitos não participam do planejamento 

prévio da transformação, ficando a cargo somente do pesquisador que se 

encarrega de acompanhar e avaliar os efeitos do trabalho. 
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Esta pesquisa foi desenvolvida numa perspectiva de criticidade, buscando 

estimular os sujeitos da pesquisa a refletirem e dialogarem sobre a necessidade de 

transformações do ensino da Educação Sexual na referida instituição. Em outras palavras, esta 

pesquisa se insere na corrente da pesquisa-ação crítica.  

Essa metodologia de pesquisa exige participação ativa dos sujeitos na construção 

do próprio conhecimento. Diante desse pressuposto, viu-se a necessidade de aplicar um 

questionário como a primeira ação da pesquisa, tendo como objetivo conhecer um pouco mais 

sobre os adolescentes pesquisados e, nesse sentido, ter mais mecanismos para construir uma 

sequência didática que se aproximasse ao máximo das expectativas dos educandos e 

propiciasse maior interação entre aluno-aluno e aluno-professor pesquisador. 

Além de levar em consideração as respostas e sugestões contidas no questionário, 

a sequência didática foi construída com jogos, dinâmicas, vídeos, músicas, slides, debates e 

discussões com o intuito de promover a ação reflexiva, a tomada de consciência e o 

empoderamento dos sujeitos para conceberem uma Educação Sexual que ultrapassasse a 

fronteira da abordagem biológico-higienista, ou seja, que não se restringisse as IST, aos 

métodos contraceptivos e gravidez na adolescência, mas que combatesse a submissão da 

mulher, frente a violência e o preconceito contra a comunidade LGBT, cultivando a tolerância 

à diversidade sexual e o respeito aos direitos humanos.  

 

3.2 CENÁRIOS E SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi desenvolvida no município de Acopiara, interior do estado do 

Ceará, acerca de 353 Km da capital. Segundo o IBGE (2018), o município possui uma área 

territorial de 2.265,349 Km² e uma população de 53.931 habitantes. O município dispõe de 

quatro (4) escolas de ensino médio, sendo três (3) da rede pública estadual e uma (1) privada.  

A pesquisa foi realizada em uma escola do ensino médio da cidade de Acopiara-

Ce. A referida instituição apresentou no ano de 2018 um total de 1443 alunos distribuídos nos 

turnos manhã, tarde e noite da 1ª série a 3ª série, sendo 13 turmas pela manhã, 11 turmas à 

tarde e 03 turmas à noite. Deste total de educandos, apenas 40 estudantes são atendidos na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

Dos 1.443 adolescentes matriculados na escola alvo do estudo, aproximadamente 

400 alunos estão na 3ª série. A pesquisa foi desenvolvida em uma turma da 3ª série, que foi 

sorteada aleatoriamente. As turmas das 3ª séries apresentam em média 40 alunos, portanto os 
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sujeitos da pesquisa correspondem a 10% dos alunos que estão na última série do ensino 

médio e a aproximadamente 3% dos estudantes de toda a escola.  

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

Para efetuar a coleta de dados, utilizei questionário inicial como forma de obter 

conhecimento prévio sobre os adolescentes e entrevistas após a realização das atividades da 

sequência didática. 

 

3.3.1 Questionário inicial 

 

O primeiro passo dado para construir a SD foi a coleta das informações sobre o 

perfil socioeconômico, práticas e hábitos sexuais e a identificação das fontes de informações 

dos adolescentes a respeito de sexo/sexualidade. Com o intuito de compreender melhor o 

contexto que envolve os educandos da referida escola e assim se dispor de mais informações 

que pudesse ajudar na construção da SD, foi feito um levantamento socioeconômico, bem 

como de fatores ligados às práticas e hábitos sexuais e das fontes de informações dos 

educandos.  

Segundo Dos Santos (2016, p. 258), “o questionário se caracteriza por conter um 

conjunto de itens bem ordenados e bem apresentados. Outra particularidade é a exigência de 

resposta por escrito e a limitação nas respostas”. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, Dos Santos (2016), o questionário deve ser 

construído com pergunta aberta ou pergunta aberta e fechada ou pergunta fechada. Em virtude 

do questionário com pergunta fechada apresentar vantagens em respondê-las, pois as opções 

de respostas estão postas dentro de um campo limitado de possibilidades e, o trabalho de 

tabulação ser mais preciso, optei em utilizar um questionário semiestruturado. 

Segundo Quirino (2014), variáveis como nível de escolaridade, renda familiar e 

religião professada podem influenciar sobre a forma que cada um encara as questões da 

sexualidade.  

O questionário que consta no apêndice A é constituído por vinte e uma (21) 

perguntas, sendo treze (13) objetivas, seis (6) abertas e fechadas e duas (2) subjetivas. Nele, 

podemos constatar indagações sobre o gênero, idade e religiosidade dos sujeitos da pesquisa, 

bem como o ambiente familiar referente aos aspectos de moradia, renda familiar, escolaridade 

dos pais e predisposição familiar para o diálogo sobre sexo. 
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Ainda sobre o questionário, observamos perguntas que abordam as diferentes 

perspectivas da sexualidade dos discentes, como a prática do sexo seguro, onde buscam 

informações sobre o tema e a expectativa que têm da escola frente ao assunto. 

Os sujeitos da pesquisa receberam uma cópia impressa do questionário e 

responderam as perguntas individualmente e sem se identificarem para garantir o anonimato. 

O tempo de aplicação do questionário foi de aproximadamente 30 minutos. 

 

3.3.2 Sequência Didática (SD) 

 

A Sequência didática utilizada neste trabalho foi produzida levando em conta os 

dados obtidos a partir do questionário mencionado no item anterior e com base em minha 

experiência como educador.  Destaco ainda que esta SD se configura como um Produto 

Educacional que é uma exigência do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de 

Biologia – PROFBIO, sendo esquematizada da seguinte maneira: 

1) Preparação da SD: como uma forma de aumentar a interação entre os sujeitos 

da pesquisa e pesquisador, bem como oportunizar o exercício reflexivo dos 

educandos e, nesse sentido, proporcionar a construção do conhecimento por 

todos os participantes, foi disponibilizada uma caixinha de papelão (Figura 1), 

para que os pesquisados escrevessem de forma anônima, perguntas, 

curiosidades e sugestões a respeito do tema da pesquisa. A última atividade da 

SD foi a abertura da caixa e as perguntas/dúvidas ali depositadas foram lidas e 

discutidas; 

2) Planejamento das atividades: a partir das informações coletadas, foram 

planejadas atividades que buscaram contemplar as necessidades dos educandos 

relacionadas ao tema. Com o objetivo de desenvolver todas as atividades 

planejadas, a SD foi pensada para cinco (05) encontros, sendo o primeiro e o 

último de uma (01) hora e quarenta (40) minutos cada e os demais encontros, 

de cinquenta (50) minutos; 

3) Elaboração de recursos de apoio: produção ou indicação de material para 

leitura e preparação dos estudantes para a efetiva participação nas atividades 

planejadas na SD; 

4) Aplicação da SD: este momento correspondeu à execução em sala de aula das 

atividades planejadas e ocorreu da seguinte forma: 

a) Primeiro encontro: Aprendendo a compreender às diferenças. 
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1) O tema e os objetivos da SD foram apresentados; 

2) O conhecer melhor o outro se deu por meio do desenvolvimento da 

dinâmica, “Conhecendo e respeitando as diferenças individuais” 

(FURLANI, 2011, p.152); 

3) Alguns temas referentes à sexualidade foram discutidos e problematizados 

com o auxílio da dinâmica, Passa não passa. 

b) Segundo encontro: Conhecendo o sistema reprodutor masculino e feminino.  

1) As atividades foram iniciadas com a exibição de um vídeo sobre a higiene 

pessoal na adolescência, com tempo de duração de 07 minutos e 09 

segundos; 

2) Os discentes refletiram sobre a mensagem contida no vídeo; 

3) Os sistemas reprodutores humanos foram abordados de forma crítica, 

reflexiva e respeitosa; 

4) Temas polémicos como identidade de gênero, homofobia, orientação sexual 

e etc, também foram problematizados. 

c) Terceiro encontro: Estudando os métodos contraceptivos. 

1) Foi realizada uma exposição em sala de aula dos contraceptivos mais 

utilizados;  

2) Discussão/conversas sobre as vantagens e desvantagens de cada 

contraceptivo; 

3) Breve apresentação da história dos contraceptivos; 

4) Reflexão sobre os impactos de uma gravidez não planejada na vida da 

adolescente e de quem está em seu entorno; 

5) Simulação e dicas de como usar o preservativo masculino e feminino. 

d) Quarto encontro: Conhecendo as IST. 

1) Uma aula expositiva dialógica sobre as IST foi realizada usando Datashow 

como auxílio pedagógico; 

2) Discussão/conversas sobre formas de prevenção e combate as IST; 

3) Um vídeo sobre o aumento dos casos de sífilis com tempo de duração de 02 

minutos e 13 segundos foi apresentado para os educandos; 

4) A última atividade deste encontro foi uma discussão sobre o comportamento 

sexual do brasileiro. 

e) Quinto encontro: O momento tira dúvidas. 
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1) As atividades foram iniciadas com um vídeo da música Química de Renato 

Russo, com tempo de duração de 02 minutos e 25 segundos; 

2) Uma breve discussão sobre a mensagem da letra da música foi realizada; 

3) Para finalizar as atividades da SD, as perguntas/dúvidas (Figura 1) foram 

lidas e debatidas. 

5) Momento de avaliação da SD: os estudantes puderam relatar suas impressões 

através de manifestação oral sobre as atividades desenvolvidas, e puderam 

sugerir alterações e modificações na SD proposta. 

 

3.3.3 Entrevista 

 

De acordo com Leite (2008), a entrevista é uma espécie de conversa direta e 

metódica em que é proporcionado ao entrevistador obter as informações necessárias 

verbalmente. As entrevistas caracterizam-se pelo fato de permitir que os entrevistados fiquem 

à vontade para expressarem suas ideias e este fato oportuniza o enriquecimento de dados para 

a pesquisa. 

Nesse sentido, optamos em fazer uma entrevista estruturada com sete (07) alunos 

que se voluntariaram para serem entrevistados. Segundo Dos Santos (2016), neste tipo de 

entrevista as perguntas seguem um roteiro planejado e são formuladas as mesmas perguntas 

para todos os entrevistados, o que garante maior controle nas respostas, bem como no 

resultado do estudo. 

O roteiro da entrevista (apêndice B) foi constituído por oito (08) perguntas que 

indagaram sobre as aulas que abordavam o corpo humano e as questões da sexualidade que o 

educando teve ao longo da vida estudantil. As indagações também buscaram averiguar a 

percepção que os entrevistados tiveram da SD que foi desenvolvida em sala de aula e se os 

mesmos conseguiam relacionar os assuntos estudados com o seu cotidiano.  

Para que os educandos sentissem mais confiança para expressarem melhor o que 

pensavam sobre as atividades desenvolvidas, as entrevistas foram realizadas em uma sala com 

a presença somente do professor pesquisador e do entrevistado, gravadas em dispositivo de 

áudio sem a captura de imagens e com tempo de duração de aproximadamente 10 minutos. 

Posteriormente, as falas dos discentes foram transcritas de forma literal para documento de 

Word resguardando o anonimato dos sujeitos da pesquisa. 
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3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

De acordo com Morais (1999), a análise de dados caracteriza-se como um método 

de pesquisa utilizado para interpretar e descrever informações presentes em documentos e em 

outras ferramentas de coleta de dados. 

Como informado inicialmente, a análise dos dados seguiu predominantemente 

critérios qualitativos, embora os dados do questionário permitam uma organização e 

apresentação utilizando-se de estatística descritiva na forma de gráficos e/ou tabelas.  

Os dados qualitativos (questionários, entrevistas) da pesquisa, foram organizados 

e apresentados de forma a realçar a análise de cada etapa do processo destacando, sobretudo a 

participação dos sujeitos. A SD foi avaliada desde a preparação até sua execução em sala de 

aula, e seguindo os seguintes critérios de análise: 

1) Sugestões e dúvidas colocadas no questionário pelos educandos; 

2) Articulação entre recursos didáticos e estratégias de ensino; 

3) Percepções dos estudantes acerca da temática e da SD desenvolvida; 

4) Percepções do professor/pesquisador. 

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa obedeceu aos critérios éticos da resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde do Ministério da Saúde envolvendo Seres Humanos, para tanto foi 

submetido ao CEP – UECE e aprovado com o nº 3.143.498 (Anexo B). 

A participação dos estudantes na entrevista e no questionário foi de forma 

voluntária, sem identificação, sem causar constrangimentos e, sobretudo resguardando a 

privacidade dos envolvidos na pesquisa. Assim as informações fornecidas pelos participantes 

da pesquisa não serão divulgadas de forma personalizada bem como as imagens e os nomes 

dos sujeitos serão preservados. 
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4 RESULTADOS DISCUSSÃO 

 

Essa seção do estudo tem como objetivo apresentar e discutir os achados da 

pesquisa. Em outras palavras, irei problematizar a respeito do perfil social, econômico e 

cultural dos sujeitos da pesquisa, descrever detalhadamente todas as atividades realizadas ao 

longo das cinco (05) aulas da SD e fazer uma análise das entrevistas dos educandos que se 

voluntariaram para expressarem as suas percepções acerca da Educação Sexual de uma forma 

em geral e das atividades que desenvolvemos em sala de aula sobre o tema. 

 

4.1 PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS ALUNOS E SEUS CONHECIMENTOS 

ACERCA DOS ASPECTOS RELACIONADOS ÀS PRÁTICAS E HÁBITOS 

SEXUAIS 

  

Conforme mostra a Tabela 1, a idade do grupo de alunos que respondeu ao 

questionário inicial variou entre 16 anos a 19 anos, tendo maior predominância o sexo 

feminino (66%), com um percentual superior aos 52,3% encontrado por Guimarães, Vieira e 

Palmeira (2003) e aos 57% do sexo feminino apontado em outra pesquisa realizada com 

adolescentes (COSTA; FERNANDES, 2012). Com relação ao estado civil, 72% declararam-

se solteiros, e 66% do grupo professam alguma religião, enquanto 31% afirmou não ter 

religião (Tabela 1). 

Na pesquisa nacional sobre o perfil e opinião dos jovens brasileiros, 56% dos 

entrevistados se declararam católicos, enquanto 27% afirmaram ser evangélicos, 2% espíritas 

Kardecistas, 3% outras religiões e o percentual sem religião totalizaram 16% (BRASIL, 

2013). Ao comparar as duas pesquisas, sobretudo na variável possuir ou não uma religião, 

observa-se um crescimento de 15% de jovens que afirmaram não ter religião, não sendo 

possível concluir se é um fenômeno em nível de país ou uma situação local. 

 

Tabela 1 - Informações pessoais dos estudantes participantes da pesquisa 

Idade  

16 anos 12% 
17 anos 47% 
18 anos 38% 
19 anos 3% 
Sexo  

Masculino 34% 
Feminino 66% 
Estado civil  

Solteiro(a) 72% 
Casado(a) 3% 
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Outros 25% 
Possui religião?  

Sim 66% 
Não 31% 
 Sem definição 3% 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Como pode ser observado na tabela 2, no tocante a moradia, 72% dos 

respondentes residem em casa própria, 19% vivem em casa alugada e 9% estão em habitações 

cedidas por familiares ou amigos. A quantidade de pessoas por família se apresenta da 

seguinte forma: 44% formam núcleos familiares entre uma (01) e três (03) pessoas, enquanto 

que 47%, das famílias são constituídas com uma quantidade que varia entre quatro (04) e sete 

(07) membros e 9% variando de oito (8) a dez (10) pessoas. Ainda na tabela 2, pode-se 

observar que a escolaridade dos pais dos educandos bem como à renda familiar revelaram-se 

muito baixas, ou seja, a maioria estudou só até o 5º ano do ensino fundamental e nenhum 

cursou faculdade e a renda mensal de 53% das famílias varia entre um (01) salário mínimo 

(R$ 954,00) e três (03) salários mínimos.  

O desempenho escolar é influenciado fortemente por vários fatores externos à 

escola e em países com grande desigualdade econômica, como é o caso do Brasil, a renda 

familiar deve ser a primeira variável a se considerar em estudos que abordam a influência da 

família na aprendizagem do educando (SOARES; COLLARES, 2006).  

Considerando que as famílias dos sujeitos da pesquisa apresentam renda mensal 

baixa, fato que limita a aquisição de livros, material escolar, computador e acesso a internet, 

bem como inviabiliza que o educando se desloque para visitar museus, cinemas e teatro, o 

processo de formação integral de crianças e adolescentes acaba por se restringir somente ao 

espaço escolar. Diante desse pressuposto, os espaços de formação fora do eixo escolar, 

acabam sendo ambientes somente para pessoas que detém boas condições financeiras. 

Uma escola pública que propicie a aprendizagem de qualidade para as classes 

populares é necessariamente urgente, pois num país como o Brasil detentor de uma das 

maiores economias do mundo, mas com grandes desigualdades sociais e econômicas, seria 

uma forma de reduzir as desigualdades entre as classes, ao proporcionar de forma mais 

democrática o acesso dos jovens ao esporte, à cultura e ao lazer. 
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Tabela 2 - Dados da família dos estudantes participantes da pesquisa 

Quantas pessoas moram com você?  

Moro sozinho (a)   0% 
1 – 3 44% 
4 – 7 47% 
8 – 10   9% 
Mais de 10   0% 
A casa onde você mora é?  

Própria 72% 
Alugada 19% 
Cedida/Emprestada   9% 
Outras   0% 
Qual o nível de escolaridade do seu pai?  

Não estudou  25% 
Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 47%           
Do 6ºao 9º ano do Ensino Fundamental 16% 
Ensino médio   6% 
Ensino superior   0% 
Pós-graduação   0% 
Não sei   6% 
Qual o nível de escolaridade da sua mãe?  

Não estudou   3% 
Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 72% 
Do 6ºao 9º ano do Ensino Fundamental   9% 
Ensino médio   3% 
Ensino superior   0% 
Pós-graduação   0% 
Não sei 13% 
Renda familiar aproximada  

Nenhuma renda 16% 
Até 1 salário mínimo 53% 
De 1 a 3 salários mínimos 28% 
De 3 a 6 salários mínimos   3% 
De 6 a 9 salários mínimos   0% 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

                         Quando se avaliou o ambiente familiar a respeito das possibilidades do diálogo 

sobre o tema Educação Sexual, 25% disseram ser muito fechado, 25% afirmaram ser fechado, 

47% consideraram aberto e somente 3% afirmou ser muito aberto o ambiente familiar para 

tratar das questões relacionadas a sexo/sexualidade, como evidencia a Tabela 3. Estes dados 

revelam que os adolescentes têm encontrado um ambiente fechado para discutir estes assuntos 

com os familiares e, diante deste contexto cabe à escola planejar e executar um ensino da 

Educação Sexual que possa preencher estas lacunas existentes na aprendizagem dos 

educandos. 

Com relação à vida sexual (Tabela 3), 60% dos meninos já tem vida sexualmente 

ativa, sendo que a maioria teve a primeira relação sexual aos 15 anos (29%), mas também 

houve citações aos 12, aos 13 e aos 14 anos (8% cada). Quanto ao uso do preservativo, 43% 

afirmaram que usaram camisinha na primeira vez, 15% não usaram e 42% não fizeram 
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menção a nenhum método contraceptivo na primeira relação sexual. Um fato relevantemente 

positivo, é que 82% afirmaram que o método contraceptivo que usa com mais frequência é o 

preservativo masculino. Quanto ao significado que o sexo tem para os meninos, 64% encaram 

como fonte de prazer e 36,% enxergam no sexo uma prova de amor. 

Sobre a vida sexual das garotas, 28% declararam ter vida sexual ativa, sendo que 

66% tiveram a primeira relação sexual aos 16 anos de idade. As que não têm vida sexual ativa 

correspondem a 58% e as que não quiseram responder sobre a questão totalizaram 14% 

(Tabela 3). Em se tratando dos métodos contraceptivos usados na primeira vez, metade 

afirmou que usou camisinha, 33% não usaram nenhum tipo de proteção e 17% usaram a pílula 

do dia seguinte. Quanto aos métodos contraceptivos mais usados frequentemente, a pílula 

anticoncepcional aparece com 50% das citações e o preservativo masculino com 17%. Na 

forma de encarar o sexo, 20% das meninas entendem que é uma prova de amor, 25% veem 

como uma fonte de prazer, 10% como necessidade de atender o desejo do parceiro, 5% como 

função reprodutiva e o restante não expressou o que pensa sobre o sexo. 

Na pesquisa realizada por Theobald et al. (2012), ao tratar sobre a vida sexual dos 

sujeitos, os resultados se aproximam dos encontrados neste estudo, ou seja, 52,8% dos garotos 

e 39,8% das garotas declararam possuir vida sexualmente ativa e 92,8% dos entrevistados 

fazem uso do preservativo masculino. 

 

Tabela 3 - Dados relacionados aos aspectos da sexualidade dos educandos 

Nível de diálogo familiar  

Muito fechado 25% 
Fechado 25% 
Aberto 47% 
Muito Aberto                                                                                                                                         3% 

Vida sexual dos meninos  

Ativa 60% 
Não ativa 20% 
Não desejam responder 20% 
Vida Sexual das meninas  

Ativa  28% 
Não ativa  58%           
Não desejam responder 14% 
Fonte: Elaborado pelo autor.. 
 

Quando foi perguntado para os adolescentes se eles já tinham recebidos algum 

tipo de orientação sobre sexo/ sexualidade, 78% disseram que já tinham recebido orientação 

sexual, enquanto que 7% afirmaram nunca ter recebido qualquer orientação e 15% não 

lembravam se foram orientados alguma vez sobre o assunto.  
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Este número elevado de adolescentes que teve contato com algum tipo de 

informação sobre a temática, não significa que teve acesso à fonte segura e confiável de 

informações, pois somente 29% afirmam que teve acesso via escola e 7% através de livros, 

enquanto 20% receberam informações de amigos, 10% através da televisão e 19% buscaram 

sanar suas dúvidas através da internet (Tabela 4). 

 Na pesquisa realizada por Vilela Borges, Yasuko Izumi Nichiata e Schor (2006), 

os números mostram que é com os amigos que os adolescentes conversam com mais 

frequência sobre sexo, sendo 57,2% no grupo masculino e 45,3% no grupo feminino. Em 

outras palavras, muitos jovens adquirem informações que nem sempre são verdadeiras através 

de fontes que podem não ser confiáveis.  

Sobre a importância de se buscar informações verdadeiras e confiáveis a respeito 

dos diferentes contextos sociais, Souza (2017, p. 123-124) alerta que: 

 

A esmagadora maioria dos produtos da indústria cultural e da mídia não se dirige ao 

conhecimento, que transforma e emancipa o sujeito, mas sim ao reconhecimento de 

estereótipos, clichês e chavões, que reproduzem o mundo e os interesses que estão 

ganhando. (...) As novelas, filmes de grande bilheteria, livros de autoajuda e best-

seller que repetem as mesmas fórmulas gastas e repetitivas de provocar seu público 

ajudam em que a reflexão verdadeira? 

 

Ao serem questionados se na escola em que estudam ocorre algum tipo de 

trabalho voltado para a Educação Sexual, 31% dos adolescentes responderam que sim, 28% 

também afirmaram que sim, mas que o trabalho não é satisfatório, enquanto que 19% não 

percebem nenhum trabalho neste sentido e, 22% não sabem se existe este tipo de iniciativa na 

escola (Tabela 4). 

A pesquisa mostra que os adolescentes (69%) preferem que as questões ligadas ao 

sexo/sexualidade sejam tratadas na sala de aula, mas por profissionais da saúde, enquanto 

19% também preferem que seja em sala, mas por professores de Biologia e 6% acham que 

deve ser feito por profissionais da saúde e professores de Biologia. Não marcaram nenhuma 

resposta, 3%. Embora os PCN indicassem que a Educação Sexual é um tema transversal, 

somente 3% dos alunos afirmaram que deve ser trabalhada por todos os professores (Tabela 

4). 

É importante salientar que os professores e, em especial, os de ciências, no Ensino 

Fundamental, e os de Biologia no Ensino Médio, reúnem condições suficientes para tratar dos 

assuntos ligados à sexualidade humana em sala de aula. Os profissionais da saúde podem 

contribuir com a Educação Sexual de crianças e adolescente, mas estes não podem e nem 

devem substituir o trabalho do docente sobre o tema no ambiente escolar. 
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Portanto, sob o ponto de vista da formação docente, a Educação Sexual adolescente 

pode ser realizada, na escola, por pedagogas/os com habilitação nos anos iniciais 

(séries iniciais) e professoras/es licenciadas/os das mais diversas disciplinas dos 

anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio (FURLANI, 2011, p.139). 

 

A escola é um espaço privilegiado para desenvolver um programa de educação 

voltado para o exercício da cidadania e, a partir da discussão de temas ligados a sexualidade 

humana, crianças e adolescentes poderão refletir e assim contribuírem com o fortalecimento 

do combate ao preconceito e discriminação, superando a tendência hegemônica dos 

pressupostos biomédicos presentes no ensino da Educação Sexual (QUIRINO, 2014). 

 

Tabela 4 -  Dados referentes à Educação Sexual dos alunos 

Você já recebeu algum tipo de orientação sexual?  

Sim  78% 
Não   7% 
Não lembro 15% 
Onde você costuma obter informações sobre sexo?  

Escola 29% 
Amigos 20% 
Internet 19% 
Livros   7% 
Família 15% 
Televisão 10% 
Na sua escola é feito algum trabalho de Educação Sexual?  

Sim  31% 
Sim, mas insatisfatoriamente  28%           
Não  19% 
Não sei se existe  22% 
Como você prefere que seja trabalhada a educação sexual?  

Em sala de aula por todos os professores     3% 
Em sala de aula, mas somente pelos professores de Biologia   19% 
Com palestras com os profissionais da saúde   69% 
Com profissionais da saúde e professores de Biologia     6% 
Não responderam     3% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Algumas sugestões e críticas foram feitas pelos adolescentes no tocante ao ensino 

da Educação Sexual, como mostrado abaixo: 

“Mais distribuições de preservativos;” 
“Mais orientações e diálogo sobre os riscos do sexo sem proteção;” 
“A escola deveria promover mais palestras;” 
“O tema só é debatido pelo professor de Biologia e quando os alunos perguntam;” 
“A escola deveria promover reuniões com os pais pra orientá-los sobre as questões 

da sexualidade;” 
“Não há necessidade de Educação Sexual na escola, além do mais o tempo das aulas 

é muito curto;” 
“Mais palestras com profissionais da saúde e professores de Biologia;” 
“Rodas de conversas com os alunos.” 
 

No final do questionário os alunos foram estimulados a formular perguntas sobre 

o assunto abordado, e estas perguntas foram transcritas literalmente como é mostrado abaixo: 
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“Por que as pessoas sentem muito cedo a necessidade de ter uma vida sexual ativa”? 
“Eu posso engravidar na minha primeira vez”? 
“Se masturbar pode causar pedras nos rins”? 
“Uma menina aos 12, 13 anos que não iniciou o ciclo menstrual pode engravidar ao 

fazer sexo”? 
“Por que existe homem que custa tanto a gozar”? 
“Queria saber quando a mulher vai gozar o que ela sente”? 

 

Podemos observar nas sugestões e críticas, que o tema é pouco explorado em sala 

de aula e os educandos deixam muito claro o desejo que a escola desenvolva um robusto 

programa de Educação Sexual. Os adolescentes ainda apontam formas e possibilidades de 

abordagem da temática no ambiente escolar. 

Com relação às dúvidas e inquietações trazidas pelos estudantes no questionário 

aplicado, percebemos que os discentes têm muitas dúvidas, desconhecem informações 

biológicas básicas e que muitos mitos e tabus ainda estão presentes de forma muito forte em 

suas vivências. É preciso construir urgentemente um espaço de diálogo com os adolescentes, 

por meio de um programa de Educação Sexual que possa discutir e problematizar o tema 

sexualidade com os enfoques biológicos e do reconhecimento da diversidade social, 

econômica e cultural. 

 

4.2 DESENVOLVIMENTO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Tema: A sexualidade na adolescência 

Uma semana antes do início da aplicação da sequência didática (SD), entreguei 

para o líder da turma uma caixinha de papelão para que os colegas deixassem por escrito e 

sem identificação, perguntas e sugestões para a SD. O questionário (Apêndice A) aplicado 

previamente também foi de suma importância para o planejamento e condução da SD que 

segue abaixo. Vale destacar ainda que este modelo de SD é uma proposta, portanto não é uma 

receita ou uma prescrição pronta e acabada e, diante dessa compreensão, este trabalho poderá 

ser adaptado de acordo com a realidade da escola e preferência do professor.  

A aplicação da SD se deu em cinco (05) encontros, de acordo como está sendo 

mostrado no quadro abaixo: 

 

Quadro 1 - Sequência didática proposta 

Tempo/duração Atividades 

1h e 40 m 

Aprendendo a compreender às diferenças. 
 Apresentar o tema que será trabalhado na SD para os adolescentes; 
 Dizer a quantidade e o tempo previsto de cada encontro; 
 Estabelecer os objetivos e sensibilizá-los sobre a importância das atividades 

(continua) 
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propostas;  
Desenvolvimento da dinâmica: Conhecendo e respeitando as diferenças 

individuais (FURLANI, 2011, p.152). 
 Cada aluno receberá uma folha de acordo com o modelo do anexo A para 

responder as perguntas; 
 Após todos terem escrito suas respostas na folha, inicia-se a socialização das 

respostas, seguindo item por item. Em outras palavras, todos socializam o 

primeiro item, depois o segundo, etc.  
Desenvolvimento da dinâmica: Passa não passa: 

 Os alunos em círculo ao som de uma música bem animada vão passando uma 

bolinha de um para o outro e quando a música parar, quem tiver com a bola 

na mão vai ao centro da sala e retira de uma caixa um papel que tem um caso 

escrito sobre a temática e tenta responder ou dá sua opinião sobre aquele 

questionamento; 
 Se o professor achar necessário, pode complementar a resposta do aluno; 
 A dinâmica prossegue possibilitando o maior número possível de 

participações e no final os educandos serão estimulados a refletirem sobre as 

respostas dadas; 
  Ver casos no Apêndice H 

50 minutos 

Conhecendo o sistema reprodutor masculino e feminino. 
 Exibição de vídeo (tempo: 7 minutos e 9 segundos) sobre a higiene pessoal na 

adolescência (https://www.youtube.com/watch?v=ILjAfN1drDA); 
 Apresentação do sistema reprodutor masculino e feminino através de aula 

expositiva dialógica estimulando a reflexão crítica e o respeito entre os 

pares; 
 Abordagens de assuntos relativos à identidade de gênero, orientação sexual, 

ideologia de gênero, homofobia, queer, drag queen, drag king entre outros.   
 Esta aula será enriquecida com imagens esquematizadas dos órgãos 

reprodutores projetadas por Datashow. 

50 minutos 

Estudando os métodos contraceptivos. 
 Conhecer os principais métodos contraceptivos. Colocar a turma em círculo e 

expor em uma mesa os contraceptivos (camisinha masculina e feminina, 

pílula anticoncepcional, pílula do dia seguinte, anticoncepcional injetável, 

Dispositivo Intrauterino - DIU, e espermicidas); 
 Fazer uma discussão reflexiva com os educandos evidenciando as vantagens 

e desvantagens de cada método; 
 Refletir sobre a gravidez na adolescência; 
 Utilizando uma banana, orientar a colocação correta da camisinha no pênis; 

50 minutos 

Conhecendo as IST. 
 Aula expositiva dialógica sobre as IST usando Datashow como auxílio 

pedagógico; 
 Discutir as formas de prevenção e combate as IST; 
 Assistir um vídeo (tempo: 02 minutos e 13 segundos) sobre o aumento do 

número de casos de sífilis e refletir sobre o comportamento sexual do 

brasileiro (https://www.youtube.com/watch?v=-ruLQ02jKfM); 
 

1h e 40 m 

O momento tira dúvidas. 
 Iniciar este momento com o vídeo (tempo: 02 minutos e 25 segundos) da 

música Química de Renato Russo 

(https://www.youtube.com/watch?v=1iR__5xSwuM); 
 Fazer uma breve discussão sobre a letra da música; 
 Após esta breve discussão, o professor responderá as perguntas/dúvidas feitas 

no questionário bem como as que foram escritas e depositadas na caixinha 

que ficou sob a responsabilidade do líder da turma. Nesta atividade, se o 

professor preferir poderá convidar outro profissional para ajudar nas 

respostas; 
 Durante esta atividade, os alunos poderão fazer perguntas verbalmente; 
 Encerramento da SD: avaliação oral da SD (críticas e sugestões) 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quadro 1 - Sequência didática proposta 

 (conclusão) 
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4.2.1 Descrições das aulas ministradas na 3ª série do ensino médio sobre Educação 

Sexual na forma de sequência didática 

 

1) 1º Encontro: Aprendendo a compreender o outro. 

Os trabalhos foram iniciados com apresentação da proposta da sequência didática, 

dos objetivos a serem atingidos com as atividades e com a compactuação de metas, objetivos 

e harmonia entre os discentes e eu. Vale destacar que a proposta de trabalho foi muito bem 

aceita pelos educandos, alguns demonstraram um mister de ansiedade e felicidade.  

Após os esclarecimentos, deixei com o líder da turma uma “caixinha” (Figura 1) 

para os participantes que não quisessem fazer perguntas de forma oral, escrevessem suas 

dúvidas em um papel e colocassem dentro da caixinha para que no último dia da sequência 

didática eu respondesse. 

Concluído estes momentos preparatórios, pedi para que durante as atividades, 

todos sentassem formando um círculo para facilitar o desenvolvimento das atividades e logo 

em seguida, apresentei os dados do questionário que havia aplicado previamente com eles, o 

qual foi um instrumento norteador na construção desse roteiro didático. 

                          

Figura 1 - Caixinha usada na sequência didática 

 
                                          Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

A opção de conduzir os trabalhos com os estudantes sentados em círculo, em vez 

de se posicionarem em filas, voltados para a mesa do professor, fundamenta-se no fato de que 

segundo Krasilchik (2011, p. 123): 

 

Em algumas escolas onde a concepção de ensino inclui atividades que aumentam a 

interação aluno-professor e aluno-aluno, os arranjos tradicionais cedem lugar a outro 

tipo de disposição: o local de trabalho do professor não ocupa posição dominante no 

conjunto, formado por mesas e carteiras móveis, que podem ser combinadas de 

várias formas, adequadas ao trabalho individual ou em grupo. 
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Apesar de todos já se conhecerem, pois já estudavam juntos há muito tempo, 

resolvi aplicar à dinâmica “conhecendo e respeitando as diferenças individuais” (FURLANI, 

2011, p.152), como uma forma de oportunizar o conhecer melhor dos estudantes, perceber as 

diferenças entre as pessoas e proporcionar reflexões do tipo:  

 

Muitas vezes, temos opções e podemos escolher; 

Às vezes, não temos opções e precisamos decidir por conta própria; 

Há certas situações que não dependem da nossa vontade; 

Há outras em que gostaríamos que nossa escolha fosse respeitada; 

Há situações em que mostramos nossas preferências estéticas; 

Há um componente individual/subjetivo nas escolhas; 

 

Cada aluno recebeu uma folha de papel (Anexo A) com algumas perguntas para 

serem respondidas e logo em seguida dado um tempo de 10 minutos para que fosse iniciada a 

socialização das respostas. Para facilitar a condução da atividade, todos os alunos 

responderam a primeira pergunta, depois a segunda, a terceira e assim sucessivamente. Este 

modo de apresentar as respostas é importante porque permite a comparação dos diferentes 

pontos de vista dos estudantes. 

 Durante as leituras das respostas, fui fazendo algumas intervenções com o 

objetivo de estimular a reflexão e a criticidade dos educandos. Alguns estudantes 

demonstraram muita timidez e dificuldade de se expressarem, enquanto outros mostraram 

melhor capacidade de articular as ideias e dialogar. 

Após a conclusão da atividade, “Conhecendo e respeitando as diferenças 

individuais”, os alunos permaneceram em círculos para a próxima atividade, a qual foi à 

dinâmica do Passa não passa, que adaptei de acordo com a necessidade da proposta. Ao som 

de uma música os alunos iam passando uma bolinha (Figura 2) de um para o outro e quando a 

música era interrompida, o estudante que estivesse com a bolinha nas mãos, era convidado a 

fazer uma intervenção sobre determinado assunto.  

 

Figura 2 - Bolinha usada na dinâmica 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O aluno da vez dirigia-se ao centro da sala e retirava da caixa (Figura 3), um papel 

que tinha escrito um caso fictício (Apêndice H) escrito sobre a temática e tentava responder 

ou dar sua opinião sobre aquele questionamento. Os casos fictícios relatavam histórias 

envolvendo temas como virgindade, gravidez na adolescência, aborto, métodos 

contraceptivos, identidade de gênero e preconceitos. 

 

Figura 3 - Caixa usada na dinâmica 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A dinâmica prosseguiu possibilitando o maior número possível de participações e 

no final os educandos foram estimulados a refletir sobre as respostas dadas. Vale destacar que 

um estudante que estava dormindo no início da aula, acordou e participou dessa atividade, 

porém outro preferiu não participar.  

Sobre o quanto são importantes as atividades pedagógicas que envolvem 

dinâmicas/jogos, Oliveira e Dias (2017, p. 116) destacam que “a ludicidade permite a 

liberdade emocional necessária para explorar e experimentar, para envolver-se 

emocionalmente numa criação e para permitir descobrimentos incentivados pela curiosidade”. 

Nesse aspecto, os jogos didáticos são ferramentas educacionais que ao serem bem 

planejadas e executadas estimulam significativamente a aprendizagem dos educandos, pois 

promovem o encorajamento dos alunos a se exporem e a interagirem uns com os outros 

através de atividades que envolvem contato social e cooperação mútua para à resolução dos 

desafios que são propostos pela dinâmica do jogo (SANTOS; BELMINO, 2016). 

Durante o transcorrer da atividade lúdica, observei muitas risadas, brincadeiras 

uns com os outros, alguns ficaram vermelhos demonstrando estarem envergonhados enquanto 

outros apresentaram um pensamento de vanguarda. Alguns termos como misoginia e 

heterossexual não era do conhecimento de todos. O tempo de execução de todo o 

planejamento pedagógico do primeiro encontro foi de duas aulas, em outras palavras, 1hora e 

40 minutos.  
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2) 2º Encontro: Conhecendo o sistema reprodutor masculino e feminino. 

Esta aula teve como foco discutir a anatomia e a fisiologia do sistema genital 

masculino e feminino com abordagem dos hormônios esteroides, ciclo menstrual, período 

fértil, identidade de gênero e expressão de gênero. Podemos observar que neste encontro ficou 

bem evidente um dos princípios da Educação Sexual que é a co-educação, a qual é definida 

como  

 
um ensino misto onde se prioriza a convivência entre meninas e meninos, que 

desenvolvem as atividades pedagógicas, juntos. A coeducação garante a existência 

de momentos específicos para cada sexo, mas assumidamente, entende como 

fundamental a convivência mútua. É por meio da socialização do conhecimento, 

sem nenhuma restrição decorrente do sexo, que a escola pode ser, 

inquestionavelmente democrática (FURLANI, 2001, p.68). 

 

O período da história da educação que os assuntos a serem ensinados eram 

separados de acordo com o gênero da criança ou do adolescente já foi superado em 

praticamente todas as escolas, prevalecendo hoje em dia a co-educação (PILETTI, 2007), que 

é um modelo de educação que propicia a convivência dos diversos tipos de gênero no mesmo 

espaço favorecendo a cultura de paz, tolerância e respeito. 

A frequência da turma nesse encontro foi baixa (18 alunos) em virtude de uma 

chuva que tinha ocorrido e de outros alunos estarem se preparando para uma feira cultural que 

iria acontecer na escola. O tempo pedagógico dessa aula também foi menor do que o 

planejado, pois os alunos foram convidados pela coordenação escolar a assistirem uma 

palestra promovida pelo Serviço Social do Comércio (SESC) sobre literatura africana, sendo a 

aula concluída em 40 minutos. 

As atividades foram iniciadas com um vídeo
1
 bem didático sobre a higiene 

pessoal na adolescência. Quando planejei apresentar o vídeo, o objetivo era que o mesmo 

servisse como ponto de partida para uma discussão sobre os benefícios dos hábitos saudáveis, 

da prática regular de atividades físicas, bem como valorizar a convivência harmoniosa entre 

as diversidades de gêneros e étnico-racial existente na sociedade. Porém, vale enfatizar que os 

discentes reagiram com certa indiferença ao conteúdo educacional presente no vídeo e diante 

disso passei para o próximo ponto do roteiro didático, pois a discussão não fluía.   

O primeiro slide (Figura 4) que apresentei foi sobre o sistema reprodutor 

masculino, mostrando pênis, testículos, uretra, epidídimo, canais deferentes, vesículas 

seminais e próstata numa perspectiva integradora das partes e não de forma fragmentada e 

isolada. Os discentes ficaram atentos às explicações e interagiram bastante com perguntas no 
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que diz respeito ao exame da próstata, cirurgia de vasectomia, ejaculação precoce e disfunção 

erétil entre outras perguntas. Os adolescentes, com poucas exceções, possuíam um 

conhecimento muito superficial sobre a anatomia e funcionamento dos órgãos reprodutores 

masculinos. 

 

Figura 4 - Anatomia do sistema reprodutor masculino 

 

                            Fonte: Google, 2019. 

 

Com o auxílio de outro slide (Figura 5) abordamos a anatomia externa e interna 

do sistema reprodutor feminino. Tanto as meninas como os meninos ficaram atentos, 

interagiram com muitas perguntas sobre fatos do cotidiano dos adolescentes, como por 

exemplo: o que faz a menstruação ser irregular; como funciona a pílula anticoncepcional e do 

dia seguinte; o que é mito e o que é verdade sobre a masturbação; como saber quando é o 

período fértil; o que é ponto “G”; como chegar ao orgasmo e como prevenir as IST e a 

gravidez na adolescência. 

Diante da discussão de temas tão interessantes ao universo adolescente, uma 

estudante que nunca participava das aulas e sempre ficava calada, demonstrou muito interesse 

especificamente aos assuntos trabalhados nessa aula e fez várias intervenções que enriqueceu 

as discussões e pude perceber que a discente já tinha um bom conhecimento sobre a anatomia 

e a fisiologia do sistema reprodutor feminino e que também conhecia alguns termos técnicos, 

como tubas uterinas, laqueadura, histerectomia, mamografia e exame de Papanicolau. 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                                         
1
 https://www.youtube.com/watch?v=ILjAfN1drDA 
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Figura 5 - Anatomia do sistema reprodutor feminino 

 

                      Fonte: ADAM, 2018.          

 

Em meios às discussões, uma aluna perguntou “como a criança sobe do útero para 

a barriga da mãe” e “se faz mal engolir o sêmen”. A primeira pergunta foi fácil de responder, 

por se tratar meramente de aspectos anatômico.   

Na ocasião, expliquei que o desenvolvimento embriológico e fetal ocorre 

completamente no útero, em outras palavras, o feto não sobe para a “barriga”. O segundo 

questionamento exigiu mais cuidado na resposta, uma vez que existem muitos mitos e 

verdades envolvendo a questão. 

 Em virtude da complexidade do assunto, enfatizei que os estudos sobre essa 

prática ainda não são conclusivos e que antes de adotar essa prática, o casal deve realizar 

exames para constatar se há boa saúde sexual de ambos e que nas relações sexuais casuais 

jamais esse comportamento é recomendado. 

Esse encontro do roteiro didático foi recheado por abordagens de assuntos 

relativos à identidade de gênero, orientação sexual, ideologia de gênero, homofobia, queer, 

drag queen, drag king entre outros. Segundo Vigano e Laffin (2019), as pessoas que estão 

fora do padrão heterossexual admitido socialmente como o normal, enfrentam inúmeros tipos 

de violência dia a dia, dentre eles o não reconhecimento da diversidade sexual e de gênero 

pelo currículo oficial escolar. 

Os documentos oficiais do Estado que norteiam a educação brasileira, BNCC e 

Plano Nacional de Educação (PNE) retiraram as menções aos termos gênero e orientação 

sexual (SOARES; MONTEIRO, 2019), no entanto, mesmo que seja à revelia das 
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recomendações oficiais, a abordagem desses temas por parte dos educadores é importante 

como mecanismo de garantia de uma educação de qualidade, democrática e integral.  

O conjunto das discussões desse encontro transcorreu em clima respeitoso e 

harmônico. É oportuno enfatizar que a nomenclatura bem como a complexidade que a 

envolve às questões de gênero e diversidade sexual, ainda é pouca conhecida, principalmente 

entre os adolescentes. 

 

3) 3º Encontro: Estudando os métodos contraceptivos. 

Inicialmente foi feito uma breve exposição dialogada sobre a historicidade e 

evolução dos métodos contraceptivos, refletindo sobre os procedimentos esdrúxulos como as 

tampas feitas de excremento de crocodilo, linho e folhas comprimidas desenvolvidas pelos 

egípios, bem como a contribuição da pílula anticoncepcional na revolução sexual nos anos de 

1960 ocorrida no mundo ocidental e a mais recente novidade que ainda está em fase de teste, 

o gel contraceptivo.  

Com o objetivo de tornar a aprendizagem significativa para os educandos, expus 

em uma mesa (Figura 6), os contraceptivos que adquiri por meio do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Os adolescentes observaram, alguns leram as instruções e outros manipularam os 

preservativos, as pílulas e o contraceptivo injetável. No tocante ao uso da pílula do dia 

seguinte, deixei bem claro que é um método que deve ser usado somente em situação de 

emergência, como o estouro da camisinha, e que jamais poderá ser feito uso com frequência. 

 

Figura 6 - Exposição de contraceptivos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Em virtude da dificuldade de adquirir outros contraceptivos para a amostra em 

sala de aula, seja pela inexistência, indisponibilidade para este fim por parte do SUS, ou 

mesmo pelo elevado preço no mercado, só foi possível mostrar para os educandos o DIU, o 

diafragma, o anel vaginal, entre outros, por meio de imagens projetadas em data show.  

Os alunos realizaram uma simulação de como colocar os preservativos masculino 

e feminino, usando uma banana para demonstrar a colocação da camisinha no pênis e os 

dedos da mão para representar uma vagina e a colocação da camisinha feminina. Embora a 

atividade tenha causado um momento de descontração e muitos risos, todos os participantes 

encararam o momento com muita seriedade e respeito. 

Aproveitei o ensejo para refletir com eles sobre as vantagens e desvantagens de 

cada método contraceptivo, os riscos de contrair uma IST e ou uma gravidez indesejada 

durante a prática do sexo desprotegido, bem como a baixa eficiência do método contraceptivo 

conhecido como coito interrompido e o pensamento ingênuo do tipo: “que isso nunca vai 

acontecer comigo”, “eu sei o que estou fazendo” ou ainda, “na primeira vez nunca se 

engravida”, que paira sobre a cabeça de muitos adolescentes.  

Segundo De Almeida e Vilar (2008), o coito interrompido é uma prática insegura, 

que afeta negativamente a relação sexual e que esse comportamento vem caindo em desuso 

nos últimos anos. Não obstante, podemos subestimar a existência dessa prática entre os 

adolescentes, por isso se justificar a abordagem reflexiva sobre esse método contraceptivo. 

Ao abordar a gravidez na adolescência, procurei estimular os educandos a 

refletirem sobre os impactos negativos na vida de um casal adolescente em virtude de uma 

gravidez não planejada. Houve relatos por parte dos estudantes sobre colegas que 

abandonaram a escola porque não conseguiam conciliar os cuidados com a criança e a vida 

escolar, bem como adolescentes que ingressaram no mercado de trabalho precocemente após 

o nascimento do primeiro filho.  

Destaquei ainda que um filho de um casal adolescente altera a rotina de muitas 

pessoas que estão em sua volta, como os próprios pais adolescentes, os avós da criança, os 

amigos e até mesmo a escola que precisa se adequar para atender as novas necessidades da 

mãe adolescente. As festas, baladas, diversão, tudo isso fica em segundo plano após o 

nascimento de um bebê. 

 

4) 4º Encontro: Conhecendo as infecções sexualmente transmissíveis (IST). 

Neste encontro só estavam presentes 28 alunos e ao indagá-los sobre os motivos 

da ausência dos demais, fui informado que o serviço de transporte escolar tinha sido 
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descontinuado por um determinado período e que os alunos ausentes dependiam diretamente 

desse serviço para chegar à escola. 

Para iniciar os estudos sobre as IST, senti a necessidade de contextualizar o 

assunto por meio de um vídeo
2
 que trata sobre o aumento do número de casos de sífilis no 

Brasil. Como afirmam Lafetá et al. (2016), a sífilis é uma infecção reemergente no mundo e 

diferentes estudos têm apontado que o Brasil enfrenta muita dificuldade para controlar essa 

infecção.  

Por outro lado, é importante refletirmos para além das abordagens biológico-

higienista, moral-tradicionalista, terapêutica e religioso-radical para compreender melhor 

fenômenos como a epidemia da AIDS, o avanço da sífilis, a violência contra a mulher, a 

homofobia e todas as formas de preconceito e discriminação.  

Após a apresentação do vídeo, foi dialogado sobre a importância do uso do 

preservativo durante as relações sexuais como forma de prevenir as IST e gravidez 

indesejada. No âmbito do reconhecimento das diferenças e dos grupos minoritários, busquei 

problematizar sobre tolerância e respeito aos portadores de HIV/AIDS, bem como de outras 

infecções que a sua transmissão está relacionada à prática do sexo desprotegido.   

No momento seguinte, foi feito uma discussão sobre as vias de transmissão, sinais 

e sintomas do cranco mole, condiloma acumulado, gonorreia, herpes genital e labial, sífilis, 

tricomoníase e HIV/AIDS. Os alunos apresentaram muitas dúvidas sobre os vários aspectos 

relacionados às IST e em particular o HIV/AIDS.  

A forma de prevenção e contaminação, sinais e sintomas, tratamento e cura foram 

algumas das dúvidas e curiosidades apresentadas. Ao abordar este tema, busquei fugir das 

metodologias que impõem o medo e o pecado como forma educativa e adotei a informação de 

fonte confiável, associada à ação reflexiva para trabalhar a Educação Sexual em sala de aula 

com os adolescentes. 

Durante as atividades reflexivas sobre as IST, projetei imagens por meio de data 

show mostrando as lesões nos órgãos genitais, boca e outras partes do corpo causadas pela 

ação dos agentes etiológicos das infecções. Uma aluna pediu licença para ir ao banheiro 

alegando mal estar em virtude das imagens observadas enquanto outros demonstraram 

perplexidade.  

 

5) 5º Encontro: O momento tira dúvidas. 

                                                 
2
 https://www.youtube.com/watch?v=-ruLQ02jKfM. 
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O último encontro do roteiro didático teve como objetivos esclarecer as dúvidas 

que não foram totalmente sanadas nos momentos anteriores, retomar as perguntas e sugestões 

feitas pelos educandos por meio do questionário aplicado, apresentar e discutir sobre as 

perguntas depositadas na caixinha (Figura 1) que havia sido disponibilizada aos discentes e, 

tratar de forma clara e objetiva em uma roda de conversa algumas questões da sexualidade 

humana, como por exemplo: masturbação, menstruação, virgindade, IST, métodos 

contraceptivos, gravidez na adolescência, aborto, relações de gênero e orientação sexual. 

 Os trabalhos foram iniciados com um vídeo
3
 da música Química

4
 de Legião 

Urbana. A letra da música mostra que os adolescentes gostam e aprovam a Educação Sexual 

na escola. Tendo a letra da música como ponto inicial da discussão, os educandos 

problematizaram sobre os valores sociais, os status quo, as ideologias dominantes, o 

preconceito e a discriminação, a perda da identidade cultural e o consumismo desenfreado 

imposto pelo capitalismo. 

O momento seguinte do encontro foi reservado à apresentação e discussão das 

sugestões e críticas, feitas no questionário pelos adolescentes no tocante ao ensino da 

Educação Sexual, como mostrado abaixo: 

 
“Mais distribuições de preservativos;” 

“Mais orientações e diálogo sobre os riscos do sexo sem proteção;” 

“A escola deveria promover mais palestras;” 

“O tema só é debatido pelo professor de Biologia e quando os alunos perguntam;” 

“A escola deveria promover reuniões com os pais pra orientá-los sobre as questões 

da sexualidade;” 

“Não há necessidade de educação sexual na escola, além do mais o tempo das aulas 

é muito curto;” 

“Mais palestras com profissionais da saúde e professores de Biologia;” 

“Rodas de conversas com os alunos.” 

  

Após dialogar sobre os questionamentos acima, encaminhei para a equipe 

pedagógica da escola as sugestões dos adolescentes. 

Com relação à sugestão da escola fazer reuniões com os pais para orientá-los 

sobre as questões da sexualidade, é bem controverso, pois muitos estudantes enfatizaram que 

a iniciativa não era oportuna nem viável para a escola. No tocante aos pais serem informados 

que seus filhos estão ou vão receber informações relacionadas à Educação Sexual, Suplicy et 

al. (1999) afirmam ser importante esse diálogo da escola com os pais, pois através dele, 

                                                 
3
    https://www.youtube.com/watch?v=1iR__5xSwuM. 

4
   A música Química, de autoria de Renato Russo foi escrita “para voz e violão” em 1981 (Encarte do LP Que 

país é este? 1987, EMI Music, Brasil). 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1iR__5xSwuM
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poderá ganhar o apoio das famílias na defesa do programa junto a possíveis pais resistentes e 

também é uma forma contundente de eliminar boatos maldosos acerca do trabalho 

desenvolvido pela escola. 

Os educandos apontaram no questionário que para obter preservativos ainda 

encontram dificuldades.  Diante dessa constatação, depois que finalizei a aplicação da 

sequência didática, construí um dispensador de preservativos (Figura 7) e fixei no quadro de 

avisos da escola que fica localizado em local de fácil acesso aos educandos. Essa ação foi 

muita exitosa, pois observei que muitos adolescentes foram ao dispensador para pegar 

preservativos e não constatei nenhuma iniciativa no sentido de encher de ar ou água para 

eventuais brincadeiras. 

 

Figura 7 - Dispensador de preservativos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As perguntas que os alunos fizeram no questionário aplicado anteriormente foram 

retomadas nesse momento da sequência didática e estão transcritas a seguir. 

 

“Por que as pessoas sentem muito cedo a necessidade de ter uma vida sexual ativa”? 

“Eu posso engravidar na minha primeira vez”? 

“Se masturbar pode causar pedras nos rins”? 

“Uma menina aos 12, 13 anos que não iniciou o ciclo menstrual pode engravidar ao 

fazer sexo”? 

“Por que existe homem que custa tanto a gozar”? 

“Queria saber quando a mulher vai gozar o que ela sente”? 

 

Assim como durante as abordagens das sugestões e críticas, usei um Datashow 

para fazer a exposição das perguntas e facilitar a discussão sobre as dúvidas e curiosidades 

dos educandos. 
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A ação mais aguardada pelos estudantes e que gerou muitas expectativas foi o 

momento de ver as perguntas que estavam dentro da caixinha (Figura 1). Transcrevi as 

perguntas que estavam na caixinha da mesma forma que os alunos tinham escrito, como pode 

ser lido abaixo: 

 

“Quando a mulher está grávida, afeta em alguma coisa se ela fizer relação sexual”? 
“Existe alguma posição específica para fazer quando a mulher está grávida”?   
“Quais são as posições mais agradáveis que a mulher acha para ter relação com o 

seu parceiro”? 
“Sexo anal prejudica a saúde da mulher”? 
“Ter relação sexual com a mulher menstruada prejudica a saúde da mulher ou do 

homem ou não prejudica”?  
“Inflamação vaginal se não cuidada pode fazer você perder seu útero”? 
“O nascimento de espinhas tem algo haver com a falta de ejaculação”? 
“Se masturbar diminui o número de espinhas”? 
“Tomar mais de 21 pílulas pode causar algum problema”? 
“Anticoncepcional pode causar câncer”? 
“Na hora da relação sexual ter uma respiração mais adequada (acelerada ou calma) 

pode prolongar o sexo (gozar)”? 
“Quais perigos das camisinhas de farmácias serem furadas com agulhas”? 
“Qual seria a sensação de ter uma boneca inflável em casa”? 

 

Esse procedimento didático oportunizou uma maior interação e participação de 

todos, propiciando aos mais reservados se envolverem na aula, além de ter sido um momento 

informal e que provocou muitas risadas dos adolescentes. Os questionamentos dos estudantes 

transitaram por diversas áreas do saber, como a Filosofia, a Sociologia e a Biologia, sendo 

também possível identificar traços de influências religiosas. 

Durante a roda de conversa, quiseram saber os motivos que levam o homem a 

broxar e, na ocasião uma das garotas sugeriu o “azulzinho” para resolver o problema. Nesse 

momento fiz uma intervenção para desmistificar a questão e falar dos riscos para a saúde do 

uso continuado de medicamentos indicados para estimular a potência sexual masculina. 

Esse último momento da sequência didática teve duração de duas aulas (1hora e 

40 minutos) e no final os estudantes de forma oral avaliaram positivamente o conjunto de 

atividades que foram desenvolvidas ao longo desse roteiro didático. 

 

4.3 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Nessa seção, faremos uma análise da percepção dos discentes de acordo com os 

objetivos propostos anteriormente, tomando como referência principal as entrevistas 

(Apêndice B) realizadas com os estudantes. O estudo dos dados da pesquisa foi possível a 

partir da categorização relacionada abaixo. 
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1. A relação entre as aulas sobre corpo humano e o ensino da Educação Sexual; 

2. O impacto do ensino da Educação Sexual para a promoção da cidadania;  

3. Metodologia de ensino e recursos didáticos utilizados na sequência didática; 

 

4.3.1 A relação entre as aulas sobre o corpo humano e o ensino da Educação Sexual 

 

O ensino da Educação Sexual no Brasil tem se caracterizado de forma 

fragmentado, isolado e acrítico. Em alguns períodos da nossa História mostra avanços, ao 

passo que em outros, recua, chegando a ser praticamente ausente. No momento atual 

percebemos um forte retrocesso com a aprovação da BNCC que “ignorou as questões 

ideológicas que tocam, especialmente, às nossas matrizes afro-brasileiras e indígenas, ao 

gênero e ao processo de alfabetização” (CURY; REIS; ZANARDI, 2018, p. 83). 

Diante desse histórico de altos e baixos, buscamos conhecer um pouco a respeito 

de como se desenvolvia as aulas sobre o corpo humano e as aulas de Educação Sexual, 

evidenciando dificuldades e desafios, que os sujeitos da pesquisa experienciaram ao longo da 

escolarização. 

Inicialmente foi perguntado sobre as aulas que abordavam o corpo humano, 

obtendo as seguintes respostas: 

 
“Bom, na vida escolar antes do ensino médio não tinha essas aulas não havia que, 

até mesmo os professores mesmo tinha vergonha de comentar sobre esse assunto, 

depois do ensino médio foi que houve algumas aulas, algumas orientações sexuais”. 

(Aluno 7) [SIC] 

 

“Bom, essas aulas praticamente eu só vim ter agora, né no ensino médio, porque no 

fundamental era dividido, né? Em Ciências, essas coisas, aí não tinha muito assim 

sobre o corpo humano não, só aquelas doenças bem simples, que tu falou, que é 

herpes, nada aprofundado, só ralando por cima”. (Aluno 5) [SIC] 

 

Podemos constatar nas falas dos alunos 5 e 7 que o tema relacionado ao estudo do 

corpo humano foi suprimido das suas vidas escolares durante o Ensino Fundamental. As falas 

dos educandos revelam a fragilidade da formação dos docentes, bem como, resistência e 

dificuldades para lidarem com o assunto e por consequência, concluímos que os professores 

não se sentiam seguros para abordar e problematizar sobre as questões relativas ao corpo 

humano. 

Segundo Soares e Monteiro (2019, p. 289-290), “a literatura aponta que os/as 

professores/as se sentem despreparados/as e com dificuldades para abordar os diversos 

aspectos da sexualidade descritos no documento”.  O documento que os autores se referem, 
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são as DCN que normatizam e fazem uma série de recomendações para o ensino da Educação 

Sexual nas escolas. 

Nas falas seguintes, os estudantes consideram que tiveram ensinamentos sobre o 

assunto, porém essas informações foram insipientes, como pode ser observado nos relatos: 

 
“Bem, durante o fundamental era praticamente só o conteúdo que vinha no livro e 

alguns arquivos de PDF, nada mais do que isso e no ensino médio, só quando 

perguntava o professor em aulas diversas e quando os alunos despertavam 

curiosidade, nunca teve nada de tão especial relacionado a isso”. (Aluno 2) [SIC] 

 

“As primeira aula que tive sobre o corpo humano começaram entre 8º e 9º ano e 

assim, naquela época era mais difícil de tirar dúvidas, e aprender realmente sobre o 

conteúdo por conta da maioria do alunos que não levavam tanto a sério, é... brincava 

muito nas aulas, não conseguia lidar com as imagens dos corpos, né? E acabava que 

não era tão proveitoso, esse, o último ano, o 3º ano eu acho que tá sendo melhor 

porque o pessoal tira mais dúvidas, leva mais a sério essa questão, e sempre foram 

as mesmas dinâmicas é, tinham fotos slides, trabalhavam muito no livro no 8º e 9º 

ano e esse ano tá sendo mais trabalhado com slides e tirando dúvidas entre os 

alunos”. (Aluno 3) [SIC] 

 
“Era bem artificial, robótico, de um jeito simples, esse é o corpo humano, as 

funções, mas não era trabalhado, nem era tirado muitas dúvidas, antes do ensino 

médio o assunto não era muito tocado, e depois é....um pouco seco, é mais aula para 

o aluno entender como é o corpo humano, mas não são tirado muitas dúvidas a 

respeito não”. (Aluno 4) [SIC] 

 

“Bem, quando eu era, quando eu estudava no fundamental agente tinha aula de 

Ciências, né? Que fala sobre órgãos, órgãos da gente, sabe? E não era muito 

aprofundado assim esse assunto, porque os pais tinha na mente aquela coisa que a 

criança ia aprender, que podia sei lá, até fazer, sei lá o que era que eles tinha tanto 

medo, minha mãe às vezes até riscava os livros, que não queria que agente visse , 

sabe”? (Aluno 6) [SIC] 

 

 Ao afirmarem que tiveram aulas sobre o corpo humano em séries anteriores, os 

alunos reiteram que essa experiência foi superficial, sucinta, insuficiente e fragmentada, 

portanto, não estabelecia um paralelo com as vivências do cotidiano nem estimulava a ação 

reflexiva dos educandos. 

Em uma das falas, observamos que os recursos pedagógicos se resumiam somente 

ao livro didático e a alguns arquivos de PDF. Algumas discussões só ocorriam quando o 

professor era indagado por algum estudante mais curioso. Já outro entrevistado relatou que 

essas aulas só começaram entre o 8º e 9º ano do ensino fundamental e que as mesmas eram 

bastante prejudicadas pelas brincadeiras e a falta de compromisso dos colegas.  

Embora os PCN tivessem como foco os anos finais do ensino fundamental 

(NASCIMENTO; CHIARADIA, 2017), as crianças também tinham o direito de receber 

orientações relativas aos cuidados com a saúde e o corpo, bem como sobre as questões da 

sexualidade, numa perspectiva de abordagem adequada à idade. 
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Na compreensão de Furlani (2009, 2011), a escola não consegue acompanhar o 

ritmo de desenvolvimento da criança e do adolescente, pois os conhecimentos mais relevantes 

para a prática social libertadora e da formação para a cidadania, estão sempre chegando à vida 

do educando de forma atrasada. 

 Compartilhando com o pensamento anterior, os temas relativos ao corpo humano 

e ao universo da sexualidade humana devem ser inseridos no sistema educacional desde os 

primeiros anos da educação infantil, até o último ano do ensino médio, respeitando o 

desenvolvimento, o ritmo e o grau de maturidade próprio de cada um. 

Nesse sentido, é preciso que seja criada uma política pública robusta com o 

objetivo de melhorar a formação inicial e continuada de professores, para que de fato os 

docentes tenham subsídios suficientes e assim implementem no seu fazer pedagógico, de 

forma sistemática e contínua, uma abordagem relativa a sexualidade e seus múltiplos 

desdobramentos (SFAIR; BITTAR; LOPES, 2015). 

Entre os entrevistados, uma indicação positiva sobre essas aulas sobre o corpo 

humano, veja abaixo: 

 
“Bom, sobre o corpo humano, na vida escolar foi muito boa, desenvolvi muita coisa, 

os meus pensamentos que era só sobre amizade mesmo, as pessoas passava coisas 

que não tinha nada haver e foi muito produtivo”. (Aluno 2) [SIC] 

 

No entanto, o entrevistado só enfatiza que as aulas sobre o corpo humano foram 

boas e produtivas e que desenvolveu muitas coisas, sem fazer menções de como ocorriam os 

procedimentos didáticos, nem a frequência dessas atividades e muito menos se os professores 

faziam aulas expositivas, com abordagem mais biológica ou se problematizavam os assuntos 

por meio de debates e discussões. 

  É função do estado, promover e incentivar a difusão de informações a respeito da 

sexualidade para toda a sociedade e, nessa perspectiva é oportuno incluir no currículo escolar, 

de forma sistematizada e contínua a Educação Sexual, pois compreendendo que a educação 

integral não se limita somente a formação intelectual do indivíduo, a escola que se abster 

dessa temática estará educando crianças e adolescentes de forma parcial (SUPLICY et al., 

1999; FURLANI, 2011). 

Considerando que as crianças e os adolescentes têm direito a receber informações 

sobre a temática da sexualidade em suas respectivas escolas durante toda a sua vida 

estudantil, foi investigado a respeito dos procedimentos pedagógicos das aulas de Educação 

Sexual, buscando conhecer mais sobre as dificuldades e desafios a partir da perspectiva do 

educando.  
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Um dos entrevistados foi categórico afirmando que durante sua vida escolar não 

houve nenhum trabalho direcionado ao tema, como pode ser observado na fala:  

 

“Não houve aulas de Educação Sexual na escola, ninguém falava e não foi nenhum 

aprendizado, que não tinha, ninguém falava, ninguém dava palestra, nenhum 

professor falava sobre alguma coisa”. (Aluno 2) [SIC] 

 

O estudante enfatizou de modo bastante contundente que nunca recebeu 

orientações sobre sexualidade nas escolas que estudou. Essa afirmação indica que as escolas 

que ele estudou não desenvolve nenhum trabalho relativo à Educação Sexual. Suplicy et al. 

(1999) compreendem que ao se abster da questão sexual, a escola transmite a ideia que o 

assunto é mesmo um tabu, que a discussão do tema é irrelevante e nessa lógica, os 

adolescentes buscam se empoderar sobre o assunto através dos amigos, revistas e filmes 

pornográficos ou em casas de prostituição.   

Outro aluno argumentou que é muito importante a abordagem da Educação 

Sexual em sala de aula, pois não tendo uma fonte segura para obter informações sobre 

sexo/sexualidade, como a escola, os adolescentes acabam indo buscar meios alternativos 

como a internet e os amigos para sanar suas inquietações.  

 
“É... eu acho útil. O adolescente em geral não tem muita calma com esse tipo de 

coisa, aprende com os amigos, aprende na internet, vai sozinho, vai descuidado, e na 

escola que é o lugar onde ele teoricamente tem que está, ele de certa forma, porque 

eu não encontro outra palavra para descrever, forçado entre aspas, a ouvir e nisso eu 

acho que ele tira alguma aprendizagem sim, eu acho que é importante”. (Aluno 4) 

[SIC] 

 

Corrobora com o pensamento do entrevistado, Vilela Borges, Iasuco Izumi 

Nichiata e Schor (2006), ao afirmarem que os adolescentes conversam e tiram as dúvidas com 

mais frequência com os amigos, sendo 57,2% no grupo masculino e 45,3% no grupo 

feminino.  

Os demais entrevistados enfatizaram que tiveram sim aulas de Educação Sexual, 

como pode ser visto nas falas. 

  

“Bem, sobre as aulas de Educação Sexual houve aprendizado mais relacionado as 

curiosidades dos meus colegas também, é as dificuldades mais comuns era os temas 

que eles abordava que não era os mesmos que eu tinha curiosidade, mas no geral foi 

bom, aprendi algumas coisas, tirava as dúvidas também”. (Aluno 1) [SIC] 

 

“Bom, Educação Sexual também foi mais focado esse último ano, 3º ano, é houve 

sim aprendizado, é especialmente nessa pesquisa, né? Foi tratado bastante esse tema 

e agente conseguiu tirar muitas dúvidas porque teve muita dinâmica entre os alunos, 

houve aprendizado também com slids, com as palestras durante o ano, na feira de 

profissões também, na feira de ciências também abordou bastante, os alunos do 2º 

ano fazendo palestra pra gente e as dificuldades mais comuns também entra na parte 

da maturidade das pessoas, tem muitas questões bobas, assim que o pessoal fala 
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desnecessariamente que eles não deveriam fazer e acabam fazendo, tirando 

brincadeiras, é isso que dificulta mais o aprendizado, sabe, eles levam muito na 

brincadeira”. (Aluno 3) [SIC] 

“Bom, aprendizado teve, né? Porque...agora você, tipo aquele negócio da herpes, 

né? Beber água ali tem que dá aquela lavadinha, também sobre usar a camisinha é 

bom, foi um baita aprendizado. Bom, uma das dificuldades é o pessoal não levar a 

sério, levar na brincadeira e na sacanagem, né? Como sempre”. (Aluno 5) [SIC] 

 

 “Sim, eu aprendi algumas coisas, mas outras eu já sabia, porque no 1º ano eu fiz uns 

trabalhos e pesquisei bastante e aprendi algumas coisas, e outras que aprendi foi os 

anticoncepcionais que eu não sabia muito bem e nem conhecia”. (Aluno 6) [SIC] 

 

“Bom, em especial as aulas de Educação Sexual, houve sim aprendizado e uma das 

maiores dificuldades é o aluno e professor quebrar aquele tabu entre a relação 

sexual, educação, algumas dúvidas mais frequentes”. (Aluno 7) [SIC] 

 

Em um dos depoimentos dos discentes, percebemos que a discussão da Educação 

Sexual só ocorria quando o professor era instigado a responder sobre alguma curiosidade dos 

estudantes. Gonçalves, Paes e Favorito (2015) constataram também que o tema só é abordado 

em sala de aula quando os estudantes levantam questões relacionadas à sexualidade, portanto 

a inserção do tema no ambiente escolar ocorre de forma esporádica, informal e não 

intencional do ponto de vista da organização, ou seja, a abordagem do tema não é feita de 

modo contínuo, planejado e sistematizado. 

Também não observamos nas falas dos sujeitos da pesquisa, menções sobre a 

realização de oficinas ou algum trabalho executado de forma contínua. Na verdade, é citada 

na entrevista, a promoção de palestras, que segundo Silva (2016), geralmente são convidados 

profissionais da área da saúde que comumente discutem somente sobre prevenção, uso de 

preservativos e das IST, portanto compreendendo que esse enfoque também é importante, mas 

não no sentido da Educação Sexual ser reduzida somente a essa abordagem. 

Com relação à dinâmica do trabalho pedagógico realizado pelos docentes, 

percebemos através das entrevistas dos adolescentes, que as ações relativas à Educação 

Sexual têm centrado seu foco de ação, principalmente na abordagem biológico-higienista. 

Essa abordagem prioriza atividades voltadas à promoção da saúde, a reprodução humana, as 

IST, a prevenção da gravidez indesejada, entre outas, em detrimento a interpelação de temas 

como o machismo, a misoginia, a homofobia e o sexismo (FURLANI, 2005; 2011). 

Trazer esses temas para o chão da sala da escola, sem ditar regras, evitando o 

autoritarismo, sem impor normas de conduta e evitando agir de forma preconceituosa e 

discriminatória, é um passo importante que os docentes podem dar rumo à formação integral 

dos educandos. 
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4.3.2 O impacto do ensino da Educação Sexual para a promoção da cidadania 

 

Essa parte do trabalho buscou dialogar sobre o pensar dos sujeitos da pesquisa a 

respeito das aprendizagens relativas à Educação Sexual no âmbito escolar e suas 

contribuições para a construção de uma sociedade mais tolerante com a diversidade de 

gênero, a orientação sexual e com a questão étnico-racial.  

A princípio foi questionado, sem indicação dos temas, se os adolescentes 

conseguiam relacionar os assuntos trabalhados na sequência didática com o cotidiano. O 

primeiro adolescente a responder afirmou que não conseguia relacionar todos os temas 

trabalhados com a sua prática social, como pode ser visto abaixo:  

 

“Alguns sim, outros estavam bem distantes da minha realidade ainda, mas no geral 

valeu apena e possa ser que venha outros, será legal”. (Aluno 1) [SIC] 

 

 Através da fala do discente e das observações que fiz durante a aplicação do 

roteiro didático, percebi que muitos assuntos como relação de gênero, homofobia, aborto entre 

outros temas polémicos, soavam como novidades para os educandos, embora os sujeitos da 

pesquisa estivessem cursando à 3ª série do ensino médio.  

Os PCN trouxeram a orientação sexual como um tema transversal a ser trabalhado 

por todas as disciplinas escolares na perspectiva da abordagem das relações de gênero, do 

respeito a si mesmo e ao outro, bem como inclusão da prevenção as DST/AIDS e da gravidez 

na adolescência e a superação de mitos e preconceitos que ainda tem forte presença no meio 

social (BRASIL, 1997).  

Nos depoimentos dos estudantes observamos somente referências às IST, gravidez 

indesejada, métodos contraceptivos e nenhuma referência a temas como aborto, direitos 

humanos e sexuais, violência sexual e de gênero, homofobia, discriminação e intolerância: 

 

“Bom, serviu sim. Isso me apoiou em vários sentidos, me deu algumas 

experiências”. (Aluno 2) [SIC] 

 

“Sim, principalmente a questão das DST e da gravidez na adolescência, porque essa 

é uma realidade principalmente das grávidas. É uma realidade que agente encontra 

na própria escola, na sala de aula mesmo. Eu acho que se tivesse mais pesquisa 

como essa, mais trabalho como esse, provavelmente evitaria mais ou não, também 

vai muito do cuidado das pessoas. Mas eu acredito que dar pra relacionar bastante 

sim esse conteúdo com a vida no cotidiano porque é um conteúdo real. Você tira da 

sua própria vida, você sempre tem algum amigo, alguma amiga que ficou grávida 

cedo, algum amigo que virou pai, né? Que não tinha também muita noção de 

métodos contraceptivos, na hora que você conversa com alguém, principalmente 

com pessoas que tem os pais mais velhos, mais fechados, você raramente vê alguém 

falando: há eu tenho uma conversa direta com os meus pais, com fulano. Então dar 

pra associar bastante com o cotidiano, principalmente pela falta desse assunto no 

cotidiano”. (Aluno 3) [SIC] 
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“Sim, é... o que eles ensinavam foi... retrata a realidade. Eles mexeram bastante com 

assunto de sexualidade e preservativos, métodos anticoncepcionais, diversas coisas 

que os alunos precisam na vida deles e não tinha sido abordado em lugar nenhum 

anteriormente”. (Aluno 4) [SIC] 

 

“Sim. Consegui também relacionar o conteúdo trabalhado com cotidiano, como as 

perguntas que nós fizemos, ele respondeu e ajuda agente a levar pra vida”. (Aluno 7) 

[SIC] 

 

Esse modelo de Educação Sexual focado exclusivamente na abordagem 

biológico-higienista encontra eco na BNCC, que segundo os autores Morais (2018), Cury, 

Reis e Zanardi (2018), essa base nacional de viés tecnicista abandonou a questão de gênero 

contribuindo dessa maneira para cercear a liberdade de expressão dos docentes e o debate em 

sala de aula de assuntos inerentes aos direitos humanos e sexuais e outras questões da 

sexualidade humana. 

Outra vertente que discutirei nessa seção é sobre a importância que os assuntos 

trabalhados em sala de aula, relativo ao tema, têm na vida dos educandos. Ressaltamos que 

dois respondentes, como pode ser conferido logo abaixo, afirmaram que os diálogos sobre 

sexualidade no espaço escolar são significativos, mas que também dialogam em casa com os 

pais sobre o assunto. 

 

“Sim, porque ajuda a adquiri maturidade nesse assunto porque muitas vezes não 

temos os pais pra falar de todos os assuntos relacionados à Educação Sexual. Eles 

falam de alguns, mas nem de todos e assim agente fica por dentro de assuntos que 

não conhecíamos e tínhamos curiosidade. Alguns tabus, alguns mitos que ainda 

existiam e podemos pensar de forma mais responsável no assunto quando formos 

iniciar nossa vida sexual”. (Aluno 1) [SIC] 

 

“Sim. Pra mim tem bastante significado, mas eu acredito que tenha mais pra outras 

pessoas porque eu sempre fui uma pessoa muito aberta pra esse tipo de assunto com 

os meus pais e por curiosidade mesmo. Sempre fui muito atenta com todos esses 

assuntos, mas assim, eu percebi que esse assunto foi muito importante pra muita 

gente que não fazia noção do que existia principalmente da questão das doenças e 

principalmente no pensamento pequeno de achar que o uso da camisinha, por 

exemplo, é só pra evitar a gravidez, né? Tem muita gente ali que desconhecia várias 

doenças”. (Aluno 3) [SIC] 

 

Em questionário aplicado a esse mesmo grupo de adolescentes, que já foi 

discutido anteriormente, 15% dos sujeitos disseram que obtém informações sobre sexualidade 

com a família. Já em estudo realizado por Quirino (2014), somente 4,5% dos adolescentes 

indicaram os pais como fonte de informações sobre a questão. Observamos que o percentual 

de adolescentes que dialogam com os pais sobre a temática ainda é bastante reduzido, e nessa 

perspectiva cabe à escola ser vanguarda da Educação Sexual.  

No entanto, na percepção de Nascimento e Chiaradia (2017), o Plano Nacional de 

Educação (PNE) decenal, em vigência de 2014 a 2024 e a BNCC restringem o protagonismo 



72 
 

 

das escolas frente ao assunto e de forma implícita, acabam tutelando a responsabilidade pela 

Educação Sexual de crianças e adolescentes às famílias.  

A perda de espaço dos temas transversais e das questões de gênero no cenário 

educacional brasileiro é o resultado de movimentos conservadores como, por exemplo, o 

Escola Sem Partido, que segundo Seffner (2016) passou a enxergar em qualquer trabalho 

pedagógico relativo à sexualidade, a presença da ideologia de gênero. 

Além dos dois discentes já citados, os demais também compreendem que os 

assuntos trabalhados na sequência didática têm significados em suas vidas, entretanto não 

relataram nenhuma espécie de diálogo sobre sexualidade com os pais: 

 

“Bom, teve um significado de tirar minhas dúvidas, de chegar junto com meu 

parceiro”. (Aluno 2) [SIC] 

 

“Sim. Tudo aquilo que é vindo de uma pessoa com mais experiência, que tenha algo 

pra dizer, é bem significativo. Você leva essas coisas pra mente, pra casa, pra vida”. 

(Aluno 4) [SIC] 

 

“Bom, bem bacana, porque agente aprendeu como prevenir as DTS, a melhor 

maneira de se prevenir, que é com a camisinha”. (Aluno 5) [SIC] 

 

“Eu acho que ajuda sim agente na convivência, no dia a dia da pessoa, tipo você tem 

um namorado, você faz alguma coisa com ele e você não sabe as consequências. 

Porque normalmente a consequência que os adolescentes tem na cabeça é de 

engravidar. O medo é de engravidar e não de pegar uma doença”. (Aluno 6) [SIC] 

 

“Significado tem, porque agente não é doutor. Todo mundo têm dúvidas. Tem que 

ter uma pessoa pra responder e a maioria das pessoas tem vergonha de perguntar”. 

(aluno 7) [SIC] 

 

 Os métodos contraceptivos, a gravidez indesejada e as IST foram citados pelos 

adolescentes como os temas mais significantes e relevantes para suas vidas. Entretanto houve 

menção as possíveis contribuições dos debates relativos ao tema no amadurecimento pessoal 

para encarar a vida adulta com mais responsabilidade. Os adolescentes também consideraram 

como significativa a noção de respeito pelo o outro, bem como destacaram a importância do 

diálogo para a construção das relações sociais. 

Vale destacar que durante a aplicação da sequência didática, foram discutidos 

assuntos relativos à homoafetividade, violência sexual, feminicídio e aborto, entre outros 

temas. Nesse sentido, busquei conhecer a respeito do pensar dos sujeitos sobre a importância 

da discussão do tema para a prática social de cada um.  

Sobre essas temáticas, tem um teor polémico, Schuchter e Carvalho (2017) 

destacam que ocorreram avanços importantes no campo teórico e político no tocante ao trato 

desses assuntos. Entretanto, observa-se que no geral as escolas não conseguiram implantar 

ainda os temas referentes às diferenças em seus currículos e o que tem acontecido no interior 
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escolar são iniciativas de forma isoladas, como a abordagem dos assuntos em datas 

comemorativas, em semanas culturais ou em outros eventos que são promovidos. 

Em se tratando de aborto, observamos três considerações distintas nas falas dos 

discentes: 

 

“Sim. Porque o caso de ser homofóbico. É bom ter essas aulas, é mais consciência 

de cada um. Com relação à violência sexual é mais para as mulheres, tem que 

denunciar se sofreu assédio, abuso. Aborto todo mundo sabe que é crime, mas é bom 

revisar que é pra deixar a galera bem consciente”. (Aluno 5) [SIC] 

 

“Sim. Pode contribuir. Porque agente vai aprendendo a respeitar a opinião do outros. 

Sobre a violência sexual, isso não é muito legal. O aborto também algumas pessoas 

aceitas, outras não e ainda está em votação”. (Aluno 7) [SIC] 

 

“Sim. Esses temas, eles são de extremas importâncias porque são temas que 

envolvem a sociedade. Você tem que ter empatia por todos esses temas e tem que ter 

muita tolerância a respeito desses temas e se eles não forem trabalhados em sala de 

aula principalmente, agente nunca vai ter uma boa cidadania. Então eles são muito 

importantes porque existe muita intolerância principalmente com gênero, com 

homossexuais, com a legalização do aborto, entendeu? Então muito desses temas 

eles são realmente importantes pra nossa cidadania e pra nossa sobrevivência em 

sociedade”. (Aluno 3) [SIC] 

 

Os discentes reconhecem o valor dessas discussões, ratificam que a violência de 

gênero é grave e dizem que essas aulas ajudam a compreender melhor e ter empatia e 

tolerância pelas outras pessoas. No entanto ao citar o aborto, o primeiro aluno é taxativo ao 

afirmar que é uma prática criminosa ao passo que o segundo apresentou uma visão dúbia 

sobre o aborto e o terceiro que falou da questão, frisou que ainda existe muita intolerância 

sobre a legalização da prática abortiva. 

O aborto está entre os temas mais evitados ou que gera mais incômodo aos 

docentes na atuação em sala de aula e, nesse sentido dialogar sobre a questão no Brasil é 

muito complicado em virtude da força de alcance das ideias religiosas que enxergam no 

aborto um homicídio (SILVA, 2016). No entanto, é necessário inserir esse debate 

urgentemente na pauta pedagógica escolar e, construir possibilidades para os discentes terem 

acesso a uma melhor formação inicial e continuada a fim de terem mais subsídios para tratar o 

assunto em sala de aula. 

Tanto nas três falas anteriores como nas subsequentes, observamos que os 

adolescentes reconhecem o valor do trabalho em sala de aula que abordam sobre às diferenças 

e o tema aborto. Para eles, as discussões ajudam a combater os estereótipos, os mitos e tabus, 

os preconceitos e a intolerância, contribuindo assim para o exercício da cidadania.  

 

“Sim. Porque ao adquiri conhecimento sobre esses assuntos, passamos a respeitar e a 

tratar de uma forma mais madura e olhar de um jeito diferente para as pessoas, não 

como elas fossem diferentes ou como se estivessem erradas, mas sim que elas são 
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pessoas como nós que apenas escolheram caminhos diferentes, mas que devem ser 

respeitadas como todos”. (Aluno 1) [SIC] 

 

“A minha ideia é... ter uma visão de maturidade, de entender o lado das dessas 

pessoas, de respeitar e quando falar sobre homoafetividade eu já tenho um lado 

positivo que eu não vou criticar as pessoas que fala sobre, que vem falar sobre esse 

assunto. Eu respeito às pessoas”. (Aluno 2) [SIC] 

 

“Sim. A pessoa conhecer mais cada um desses assuntos faz com que ela consiga 

lidar melhor com a própria vida e respeitar a individualidade de cada pessoa, 

principalmente em temas como a homoafetividade que muitas pessoas têm 

preconceitos ou enxergam de maneira errada. Têm pessoas que tem estereótipos com 

isso. Por exemplo: achar que a DST HIV é só pra homossexuais, aí com esse tipo de 

aula você esclarece muitas dúvidas das pessoas e retira a ignorância em alguns 

quesitos e elas tem mais liberdade para exercer a cidadania delas”. (Aluno 4) [SIC] 

 

“Sim. Porque a gente abordou aqueles temas de homossexual, de heterossexual. O 

que agente mais conhece é heterossexual, quando você, né? Gosta do sexo oposto. 

Mas tipo aquele drag queen, muitas pessoas nem sabiam o que é, entre outros 

assuntos que agente tratou, ajudou agente conhecer mais, se aprofundar mais no 

assunto e a respeitar mais o próximo, né? Se você sabe o que é, você respeita mais. 

Você conhecer o assunto é melhor”. (Aluno 6) [SIC] 

 

 A educação nacional deverá ser vinculada à prática social, inspirada nos 

princípios de liberdade e solidariedade humana, tendo como finalidade o desenvolvimento do 

educando, sua formação para o exercício da cidadania e a preparação para o mundo do 

trabalho (BRASIL, 1996). Formar indivíduos na perspectiva da integralidade pressupõe não 

só uma formação intelectual restrita exclusivamente aos conhecimentos físico, social e lógico-

matemático. Formar pessoas resilientes, tolerantes e com capacidade de se colocar no lugar do 

outro, é uma condição imprescindível para uma educação integral, crítica e voltada para o 

exercício da cidadania. 

 

4.3.3 A metodologia de ensino e recursos didáticos utilizados  

 

Essa parte do trabalho tem como principal objetivo fazer uma discussão sobre as 

contribuições que uma sequência didática sobre o tema Educação Sexual pode dar para a 

aprendizagem discente. Nessa lógica, por meio das entrevistas realizadas com os estudantes, 

analisei a percepção dos mesmos sobre as metodologias e recursos didáticos utilizados, bem 

como os fatos marcantes, que chamou atenção dos estudantes ao longo do desenvolvimento 

da sequência didática. 

As estratégias de ensino adotadas ao longo do trabalho foram bem diversas, entre 

elas podemos citar: aula expositiva dialogada e demonstrações, rodas de conversa, discussões, 

exposição de métodos contraceptivos, instrução individualizada e simulação de como colocar 

o preservativo masculino e feminino. Como recursos didáticos, tivemos: apresentações de 
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PowerPoint, vídeos, músicas, textos, dinâmicas, preservativos masculinos e femininos, pílulas 

anticoncepcionais, caixinhas e uma bolinha feita de papel. 

A escolha por várias metodologias de abordagens vai ao encontro do pensamento 

de Krasilchik (2011), que no seu entender nenhuma modalidade é capaz de atender 

satisfatoriamente todas as perspectivas do processo de ensino-aprendizagem. Desse modo, é 

salutar que o docente em seu fazer pedagógico adote diversas modalidades de ensino para que 

os objetivos planejados sejam atingidos. 

Sobre o fato de trabalhar os conteúdos da Educação Sexual em forma de 

sequência didática, vejamos algumas falas: 

 
“Legal, porque nunca tinha tido uma aula assim na escola e deu para tirar várias 

dúvidas dos colegas que tem mais dúvidas do que eu e mesmo sem ter tanta 

curiosidade sobre o assunto, consegui aprender, tirar minhas dúvidas, adquiri mais 

conhecimento e ficar por dentro de assunto que eu não sabia e ou talvez 

desconhecesse ou sabia muito pouco”. (Aluno 1) [SIC] 

 

“Eu achei assim legal, porque no meu caso eu já sabia algumas coisas, mas muitas 

pessoas nem entendia sobre aquilo e outras doenças que eu também não conhecia e 

não sabia que tipo o vírus, tipo que podia pegar no copo, que agente na escola bebe 

muita água no copo dos outros”. (Aluno 6) [SIC] 

 
“Foi muito bom. Isso é bom para que os alunos tenham essas informações e que os 

professores desenvolva mais esse método de educação com os alunos e é sempre 

bom”. (Aluno 2) [SIC] 

 

“Eu achei ótima. Teve cinco aulas, todas elas foram diferentes, tratando temas 

diferentes, né? E os mais importantes, as DST, os contraceptivos, a gravidez na 

adolescência, tudo isso”. (Aluno 3) [SIC] 

 

 “Foi bom. Não foi uma aula única na qual, muitos alunos poderiam ter faltado ou 

perdido, dá sequência reprisando o que o aluno tinha aprendido na aula anterior. Foi 

legal, eu acho que deu pra ele pegarem alguma coisa sim”. (Aluno 4) [SIC] 

 

Podemos perceber através dos comentários anteriores que a metodologia de 

trabalho foi aprovada pelos discentes e que os mesmos ao falarem que não foi uma aula única 

e que o método de trabalho proporcionou abordar vários assuntos, demonstraram ter 

compreendido a essência de uma sequência didática, que no entender de Leal (2012), é um 

procedimento que traz semelhanças com um plano de aula, porém com um grau de 

detalhamento e abrangência maior em virtude de demandar mais tempo de execução. 

Uma sequência didática envolve várias ações, entre elas, a apresentação do tema, 

sondagem de conhecimento prévio dos alunos, leituras, discussões, reflexões, atividades 

lúdicas e, nesse sentido, as abordagens deverão está interligadas ao longo do procedimento, 

ocorrendo o aprofundamento do conhecimento sobre o tema estudado, com o professor 
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mediando à interface entre o conhecimento que o aluno já domina e o conhecimento que ele 

ainda vai adquirir (KOBASHIGAWA et al., 2008). 

Ainda sobre a forma de trabalhar o tema: 

 
“Foi bacana, bem entrosado com a turma. Tipo as brincadeiras da bolinha, da 

música, aprofundou mais no aprendizado, a galera interagiu mais”. (Aluno 5) [SIC] 

 

“Bom, a forma foi muito legal. Teve a música, abordou vários temas especiais, 

também respondeu algumas perguntas sobre o que os alunos perguntaram”. (Aluno 

7) [SIC] 

 

Na fala dos estudantes, observamos referências positivas às atividades lúdicas que 

foram realizadas ao longo da sequência didática. Compreendemos que os jogos, as dinâmicas 

e as atividades de forma em geral que tenham um cunho lúdico, aproximam e facilitam a 

interação dos educandos com os temas estudados.  

Em específico, para trabalhar o tema da Educação Sexual, as dinâmicas ajudam a 

criar um ambiente mais favorável, pois proporcionam maior entrosamento entre os pares e 

estimulam os adolescentes a participarem de forma mais ativa das atividades por meio de 

perguntas e contações de casos e curiosidades. 

Num artigo sobre a aplicação de uma proposta de Educação Sexual com 

adolescentes, Alencar et al. (2008) relatam que no primeiro encontro para dá início aos 

trabalhos, aplicou uma dinâmica para introduzir o tema e, essa iniciativa ajudou para que 

surgisse um clima de descontração favorecendo o processo de ensino-aprendizagem. 

 Compreendemos que os jogos didáticos são ferramentas alternativas aos métodos 

mais comuns de ensino e, desse modo, despertam interesse maior do educando para se dedicar 

mais aos estudos. Diante desse entendimento, consideramos ter sido uma iniciativa positiva, 

termos incluídos na proposta da sequência didática algumas dinâmicas que as quais retiraram 

o aluno de uma situação de passividade para outra situação, a de protagonista do próprio 

conhecimento.   

No entanto, ao apresentar às atividades lúdicas como possibilidades didáticas para 

trabalhar a Educação Sexual, Furlani (2011) sugere que as regras de cada jogo não devem ser 

vistas de forma rígidas ao ponto de engessar o fazer pedagógico e, que cada docente deverá 

dialogar com seus pares sobre o assunto, criar uma rotina de pesquisa e diante disso, produzir 

suas próprias dinâmicas.  

Após relatarem as impressões que tiveram sobre a sequência didática, os 

educandos entrevistados foram indagados a respeito da metodologia e dos recursos 

pedagógicos utilizados durante as cinco aulas que foram trabalhados assuntos relativos à 
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Educação Sexual. Nas falas subsequentes, os alunos enfatizaram que gostaram das atividades, 

acharam que a metodologia e os recursos didáticos utilizados despertaram o interesse dos 

mesmos e que de fato houve aprendizagem. 

 
“Foram legais, deu pra gente se entreter, se entrosar um pouco mais e não expôs 

tanto agente, como as perguntas que foram feitas de forma anônima, então foi legal”. 

(Aluno 1) [SIC] 

 

“É muito bom que os alunos vejam que os professores vão levando esse tipo de 

coisa, de preservativos. Porque os alunos vão se adaptar ao que eles estão vendo e ao 

que eles observam, estão aprendendo, isso é bom que os alunos desenvolvam essas 

técnicas com os professores”. (Aluno 2) [SIC] 

 

“Eu achei assim bem interessante, um pouco nojento de certa forma, mas pra gente 

conhecer mais as doenças e muitas vezes a pessoa pode até ter a doença e não 

reconhece ela no seu próprio corpo. Eu achei bem interessante as imagens, um 

pouco nojento, mas interessante”. (Aluno 6) [SIC] 

 

“Os recursos foi bom. Teve pergunta e tudo, como vem abordando desde o começo 

do tema e a sequência didática também”. (Aluno 7) [SIC] 

 

Um detalhe ganha destaque na fala do aluno 6, quando o mesmo afirma que as 

imagens exibidas via data show são repugnantes. As imagens as quais o adolescente se refere 

são os sinais que aparecem nos órgãos genitais e ou em outras partes do corpo, de pessoas 

acometidas por uma IST e, vale destacar que outros estudantes também ficaram estupefatos 

diante do que viram.  

Alencar et al. (2008) enfatizam que ao trabalhar esse mesmo tema com 

adolescentes, observou que os alunos inicialmente ficaram bastante chocados com as imagens 

chegando até a virarem a cara diante de um álbum contendo fotos ilustrativas das IST.  

Podemos depreender a partir de algumas falas (alunos 1 e 7), que ao longo do 

desenvolvimento das atividades, os educandos participaram ativamente com perguntas, 

reflexões, relatos de casos e socialização de experiências. Esses procedimentos didáticos que 

ampliam a possibilidade de diálogos em sala de aula, contribuem de forma decisiva para a 

formação do ser crítico e reflexivo. 

 Nessa mesma linha de raciocínio, Rufino et al. (2013) consideram que a 

atualização profissional por meio de formação continuada é fundamental para que os docentes 

tenham mecanismos que possibilitem ensinar o outro a pensar, que no entender dos autores é 

o principal método de ensino-aprendizagem e que por isso deve ser adotado em todos os 

níveis educacionais. 

Ainda sobre as metodologias e os recursos didáticos: 
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“Bem interessante e diverso. Teve aulas práticas na questão de tirar dúvidas, na 

questão de você conhecer os métodos contraceptivos, teve slids com apresentação 

das imagens das doenças, teve uma roda de conversa”. (Aluno 3) [SIC] 

 

“Foi bom, foi bem variado, teve slids, vídeos, músicas, conversas, teve perguntas, o 

alunos colocavam perguntas na caixa e era respondido pelo professor, teve até 

distribuição de camisinhas e essas coisas. Foi legal”. (Aluno 4) [SIC] 

 

“Bom, sobre os recursos utilizados, a forma prática é bem melhor, sempre bem 

melhor do que só na teórica. Tipo você pegar e ver, entender como funciona e tudo”. 

(Aluno 5) [SIC] 

 

Os diferentes recursos didáticos que surgiram com o avanço da tecnologia, em 

especial com a democratização do acesso a internet, possibilitaram que surgissem novas 

maneiras de interação professor-aluno e aluno-aluno, na perspectiva do ensino-aprendizagem. 

No âmbito dessa revolução tecnológica, as mídias estão cada vez mais presentes em todos os 

espaços educacionais, sejam nos formais ou não formais, cabendo ao docente adequar esses 

recursos ao contexto e aos objetivos pretendidos. 

Sobre a utilização das mídias no ensino, Marandino, Selles e Ferreira (2009, p. 

171) afirmam que: 

 

O uso de programas de TV, filmes, propagandas, jornais e revistas como recursos 

para ensinar Ciências e Biologia é cada vez mais comum no contexto escolar. Essas 

diferentes mídias penetram a escola não só por meio das iniciativas pedagógicas do 

professor, mas, especialmente, pela fala, pelas notícias, pelas informações que os 

alunos trazem e sobre as quais perguntam e conversam. 

 

É fundamental que os métodos de ensino contemplem propostas de atividades 

pedagógicas que assegurem uma educação participativa, problematizadora, dialogal e 

libertadora com o objetivo de formar um ser humano crítico-reflexivo, consciente da sua 

importância para a transformação do seu meio social e com condições de lutar por uma 

sociedade melhor (FREIRE, 1996). 

De acordo com Krasilchik (2011, p.57): 

 

(...) em alguns casos os professores são capazes de transmitir com clareza e de forma 

interessante suas ideias aos alunos que são, por sua vez, estimulados a expor suas 

ideias, sentimentos e dúvidas. Em outros casos, há incompreensão de parte a parte, 

estabelecendo-se um clima da apatia ou mesmo de antagonismo, o que impede a 

interação entre professores e alunos e cria barreiras quase intransponíveis para o 

aprendizado. 

 

Na perspectiva de pensar a educação como um mecanismo de transformação da 

realidade social, compreende-se que as metodologias adotadas e os recursos pedagógicos 

escolhidos para a aplicação da sequência didática, estimularam a interação professor-aluno e 

aluno-aluno, dessa forma configurando-se como uma iniciativa para estimular a ação crítica-

reflexiva dos educandos.    
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Para finalizar a entrevista com os educandos, foi perguntado o que tinha chamado 

mais atenção deles durante a aplicação da sequência didática. As respostas foram bem 

diversas, tendo observações sintonizadas com alguma abordagem da Educação Sexual e 

outras reflexões destacando as dinâmicas e a interação positiva entre os participantes. 

Vejamos o primeiro comentário: 

 

“O que eu mais gostei, o que mais me chamou atenção foi a aula da caixinha, né? 

Foi quando agente tirava as perguntas de situações aleatórias e respondia, como se 

fosse agente. Aquela aula foi a que me chamou mais atenção, porque agente se 

colocava numa situação de determinada pessoa, sendo que a situação pode acontecer 

com qualquer um, então essa foi que me chamou mais atenção”. (Aluno 3) [SIC] 

 

Nessa fala, de modo mais evidente, o aluno destaca como ponto mais alto do 

desenvolvimento da sequência didática, a interação entre os participantes promovida com o 

auxílio de uma dinâmica que continha uma caixinha (Figura 3) repleta de casos fictícios 

(Apêndice H) que envolvia temas como aborto, virgindade, preconceitos, homossexualismo, 

métodos contraceptivos e etc.  

Embora o aluno destaque a relevância da metodologia empregada na condução 

das atividades, podemos constatar de modo subentendido, que o educando busca se colocar no 

lugar do outro e ao evidenciar esse caráter, revela responsabilidade com o cumprimento dos 

direitos humanos. 

 

A Educação Sexual baseada na abordagem dos direitos humanos é aquela que fala, 

explicita, problematiza e destrói as representações negativas socialmente impostas a 

esses e as suas identidades “excluídas”. Trata-se de um processo educacional que é 

assumidamente político e comprometido com a construção de uma sociedade 

melhor, menos desigual, mais humana – na totalidade semântica desses termos 

(FURLANI, 2011, p.24). 

 

Os que têm suas identidades excluídas e que o discente em suas palavras busca 

compreender e aceitar as suas condições, são pessoas que fazem parte dos grupos dos sujeitos 

sociais que são marginalizados ou que podem enfrentar em algum dado momento, situação 

margeante. Os grupos que compõe situação de potencial exclusão social segundo Furlani 

(2011), são os idosos, as mulheres, os afrodescendentes, os povos indígenas, os homossexuais 

e os portadores de necessidades especiais, entre outros. 

 

“O que eu achei interessante foi à parte da leitura que explicava bastante algumas 

coisas que muitas vezes podia pesquisar na internet só que não tem muita 

curiosidade, sabe? E na aula agente teve a oportunidade de aprender e também como 

eu já falei, dos anticoncepcionais e também tirando as dúvidas dos alunos com 

aquela caixinha, né? Que agente colocava as nossas opinião e respondia as nossas 

dúvidas”. (Aluno 6) [SIC] 
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A leitura que o aluno cita em sua entrevista, se refere à abordagem (2º encontro da 

sequência didática) dos assuntos relativos à identidade de gênero, orientação sexual, ideologia 

de gênero, homofobia, queer, drag queen e drag king. Esta fala se reporta a diferentes 

correntes da Educação Sexual brasileira, como: a abordagem dos direitos humanos, a 

abordagem dos direitos sexuais e a abordagem emancipatória. 

Segundo Furlani (2011), a Educação Sexual baseada na declaração dos direitos 

sexuais busca divulgar, debater e reconhecer esses direitos, enquanto a abordagem 

emancipatória compreende os sujeitos como seres multifacetados, constituídos pelas 

dimensões sociais, históricas e culturais, dando ênfase às discussões, debates e 

problematização como principal prática educativa. 

 
“Os assuntos tratados esclareceu algumas dúvidas sobre as DST, sobre os métodos 

contraceptivos e que os alunos também não foram muito brincalhões, não zoaram 

muito e também ajudou no geral a ter um conhecimento maior sobre o assunto”. 

(Aluno 1) [SIC] 

 

“As doenças transmissíveis, as dinâmicas também foram muito boas e as 

demonstrações dos preservativos para que os alunos vejam, conheçam, tem uns que 

conhece ou podem até conhecer, mas não usam. Isso é muito bom. Gostei muito”. 

(Aluno2) [SIC] 

 
“O que mais me chamou atenção foi as doenças, as formas que elas são transmitidas 

e também as formas que você pode prevenir elas”. (Aluno 5) [SIC] 

 

Percebemos nas falas dos três discentes que a abordagem dos assuntos com ênfase 

na promoção da saúde e prevenção da gravidez foi o que mais chamou atenção dos mesmos 

durante a aplicação da sequência didática.  

Esse ponto de vista que os discentes apresentaram, que de certa forma é uma 

negação da prática educativa voltada para a compreensão das múltiplas dimensões incidentes 

na formação da identidade Sexual dos sujeitos, reflete o pensamento hegemônico que 

predomina nas escolas brasileiras, que centraliza as ações da Educação Sexual na promoção 

da saúde sexual e controle de natalidade, tutelando a responsabilidade pela a promoção desse 

ensino as disciplinas de Ciências no ensino fundamental e Biologia no ensino médio (PENA; 

MIRANDA; MÓL, 2015).  

 

“Eu acho que a participação dos alunos, talvez. Alguns participam brincando, 

fazendo algumas perguntas óbvias, mas dá pra ver que alguns realmente 

conseguiram tirar dúvida. Talvez interfira positivamente na vida dos estudantes”. 

(Aluno 4) [SIC] 

 

“O que me chamou mais atenção foi que não houve nenhuma vergonha entre aluno e 

professor durante as aulas, todo mundo tava bem tranquilo e não teve nenhuma 

vergonha dos alunos perguntar e professor responder”. (Aluno 7) [SIC] 
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Nos dois últimos depoimentos apresentados acima, observamos que os educandos 

destacaram como mais relevante, a participação e interação dos mesmos durante a aplicação 

da sequência didática. Corroborando com o depoimento dos discentes, observamos que houve 

participação efetiva dos sujeitos da pesquisa ao longo da aplicação das atividades. 

Segundo Libâneo (1994), a ação educativa se concretiza pelo protagonismo dos 

alunos, os quais sob a orientação docente, vão interagindo com os sabres que foram 

construídos ao longo do tempo e, nessa perspectiva atingem os objetivos e metas planejadas 

pelo professor. Ainda de acordo com o mesmo autor, a eficácia do processo de ensino-

aprendizagem depende diretamente do trabalho sistematizado do professor, tanto no ato de 

planejar como durante o desenvolvimento das aulas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A construção desta sequência didática se deu a partir das informações obtidas por 

meio de questionário sobre o perfil socioeconômico, comportamento sexual e fontes 

principais de buscas de informações sobre sexo dos sujeitos da pesquisa. 

Perante a realidade de limitação econômica, cultural e da complexidade social que 

envolve os sujeitos da pesquisa, consideramos fundamental que a escola desenvolva 

sistematicamente um trabalho de Educação Sexual consistente, pois os educandos não têm 

muitas oportunidades de aprendizagem fora do ambiente escolar, como acesso a livros e 

revistas educativas, visitas a museus, cinemas, teatros e feiras culturais. 

Os dados da pesquisa revelaram que o ambiente familiar é fechado para o diálogo 

sobre assuntos relacionados à sexualidade, nesse sentido, os adolescentes obtêm com mais 

frequência informações sobre o assunto na escola, com os amigos e na internet. O estudo 

também mostrou que o percentual de meninos que declararam vida sexualmente ativa é 

superior ao informado pelas meninas e que nem todos usaram preservativo na primeira 

relação sexual. 

Percebemos que os educandos reconhecem a existência na escola da Educação 

Sexual, no entanto, muitos estudantes consideram que o trabalho é insatisfatório e preferem 

que seja realizado em forma de palestras por profissionais da área da saúde. Acreditamos que 

esta preferência por profissionais do campo da saúde seja em virtude da predominância da 

tendência biológico-higienista, que sempre priorizou a abordagem da Educação Sexual 

centrada na fisiologia e a anatomia dos corpos, nas IST, nos métodos contraceptivos e no 

combate a gravidez indesejada. 

Durante a realização do estudo, inferimos através de relatos que os adolescentes 

não têm acesso de forma fácil e tranquila aos preservativos, pois se sentem constrangidos na 

hora de comprar na farmácia ou adquirir no sistema de saúde pública.  

 Diante da constatação do envolvimento ativo dos educandos nos debates do tema 

estudado, compreendemos que os recursos didáticos escolhidos e a metodologia de ensino 

adotada, contribuíram de forma decisiva para a promoção dos debates, discussões e fomento 

de uma perspectiva crítica-reflexiva da Educação Sexual.   

Este estudo também sinaliza que as aulas de Educação Sexual, realizadas de 

acordo com a proposta dessa sequência didática, podem ajudar os docentes que não tem muita 

desenvoltura diante do tema, pois a forma descontraída apresentada reduz a tensão e o 

desconforto que o assunto pode desencadear. Por outro lado, as atividades que aqui são 
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sugeridas possibilitam envolvimento de todos, facilitando as relações interpessoais entre os 

participantes e consequentemente, diminui a quantidade de alunos que eventualmente se 

recusem a participar das atividades, facilitando o processo de ensino-aprendizagem.  

Acreditamos ainda que este estudo poderá contribuir na formação inicial e 

continuada de docentes, o que pode refletir em melhorias na perspectiva de uma Educação 

Sexual que não se apreenda exclusivamente numa abordagem biológico-higienista, mas que 

busque fazer uma reflexão crítica, que combata qualquer forma de preconceito, reconheça as 

diferenças, promova os direitos individuais, bem como os coletivos e faça o enfrentamento a 

qualquer tipo de discriminação e violência. 
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ANEXO A – Dinâmica: conhecendo e respeitando as diferenças individuais 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA 

PESQUISADOR: PEDRO NETO CLARES RIBEIRO 

ORIENTADOR: Dr. FERNANDO ROBERTO FERREIRA SILVA 

 

1. Meu nome  

2. Meu apelido ou o modo como gosto 

que me chamem 

 

3. Meu número favorito (circule o 

número escolhido) 

0     1     2   3   4     5     6     7   8   9 

4. Meu time de futebol do coração é o:  

5. Minha cor favorita (assinale apenas 

uma cor) 

(   ) Azul   (   ) Vermelho   (   ) Amarelo 

(   ) Preto   (   ) Verde        (   ) Branco 

(   ) Rosa    (   ) Lilás          (   ) Marrom 

6. O que mais gosto de fazer  

7. Na TV gosto de assistir (escolha 

apenas um e sublinhe) 

Jogo de Futebol     Novela    Desenho        

Show Musical   Programas de debate   

Noticiário   Programas de Humor   Filmes    

8. A pessoa que mais amo  

9. Qual a figura que considero mais bonita (circule) 

 

Atividade integrante do livro: FURLANI, Jimena. Educação sexual na sala de aula: relações 

de gênero, orientação sexual e igualdade étnico-racial numa proposta de respeito às 

diferenças. 1 ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011. 
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ANEXO B – Parecer consubstanciado do CEP 
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APÊNDICE A – Questionário preparatório para a SD  

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA 

PESQUISADOR: PEDRO NETO CLARES RIBEIRO 

ORIENTADOR: Dr. FERNANDO ROBERTO FERREIRA SILVA 

 

 

1- Quantos anos você têm? R__________ 

 

2-Sexo:  (   ) Masculino     (   ) Feminino  

 

3- Qual seu estado civil? 

(    ) Solteiro(a)              (    ) Casado(a)               (    ) União estável        (    ) Outros 

 

4-Participa de alguma religião? 

(   ) Sim, qual?________________                             (   ) Não 

 

5- Quantas pessoas moram com você, incluindo pais, filhos, irmãos, parentes e amigos (Marque apenas uma 

resposta). 

(  ) Moro sozinho       (   ) Uma a três      (   ) Quatro a sete     (  ) Oito a dez      (  ) Mais de dez 

 

6- A casa onde você mora é? (Marque apenas uma resposta). 

 (   ) Própria       (   ) Alugada       (    ) Cedida     (    ) Outras 

 

7-Qual é o nível de escolaridade do seu pai? (Marque apenas uma resposta). 

(   ) Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental    (   ) Do 6ºao 9º ano do Ensino Fundamental    (   ) Ensino médio   

(   ) Ensino superior         (  ) Pós-graduação      (  ) Não estudou        (   ) Não sei 

 

8- Qual é o nível de escolaridade da sua mãe? (Marque apenas uma resposta). 

(  ) Do 1º ao 5º ano do ensino fundamental    (   ) Do 6ºao 9º ano do ensino fundamental    (   ) Ensino médio   

(   ) Ensino superior         (  ) Pós-graduação      (  ) Não estudou        (   ) Não sei 

 

9- Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é, aproximadamente, a renda 

familiar mensal? (Marque apenas uma resposta). 

(   ) Nenhuma renda.                                                 

(   ) Até 1 salário mínimo (até R$ 954,00). 

(    ) De 1 a 3 salários mínimos (de R$954,00 até R$ 2.862,00).     

(    ) De 3 a 6 salários mínimos (de R$ 2.862,00 até R$ 5.724,00). 
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(    ) De 6 a 9 salários mínimos (de R$ 5.724 até R$ 8.586,00). 

 

10- Marque a opção que melhor classifique o seu ambiente familiar quanto ao nível de abertura para o diálogo 

sobre temas relacionados à sexualidade. 

 (    ) Muito fechado        (    ) Fechado       (   ) Aberto      (    ) Muito aberto 

 

11- Você possui vida sexualmente ativa? 

 (   ) Sim                    (     ) Não         (     ) Não desejo responder 

 

12- Se já possui vida sexualmente ativa, com quantos anos teve a primeira relação sexual? 

R______________ 

(   ) Não tenho vida sexual ativa 

(   ) Não quero responder 

13- Nas suas primeiras relações sexuais, você utilizou algum método que prevenisse uma gravidez? 

(   ) Sim. Qual?___________________________________________________ 

(   ) Não. Por quê?__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(   ) Não quero responder 

(   ) Não tenho vida sexual ativa 

 

14- De que forma você encara o sexo? (marque apenas uma resposta) 

(   ) Fonte de prazer    (   ) Função reprodutiva      (   ) Como prova de amor    (    ) Para atender o desejo do (a) 

parceiro(a)         (   ) Não quero responder 

 

15- Qual o método contraceptivo que você utiliza com mais frequência em suas relações sexuais?  (marque 

apenas uma resposta). 

(    ) Abstinência sexual                                   (    ) Diafragma                                  

(    ) Preservativo masculino                                (    )  Dispositivo intrauterino (DIU) 

(    ) Preservativo feminino                                          (    ) Coito interrompido  

(    ) Espermicida                                                          (    ) Tabelinha 

(    ) Pílula anticoncepcional                                         (    ) Nenhum método 

(    ) Pílula do dia seguinte                                            (    ) Não tenho vida sexual ativa                                                    

(     ) Anticoncepcional injetável (injeção)                   (    ) Não quero responder                                    

16- Você já recebeu alguma orientação sobre sexo/sexualidade? 

(    ) Sim               (    ) Não        (    ) Não lembro 

 

17- Quais foram as fontes de informações sobre sexo/sexualidade a que você teve acesso? 

(   ) Família      (    ) Amigos     (    ) Escola   (    ) Televisão    (    ) Internet 

(   ) Revistas     (   ) Livros        (    ) Não sei responder 
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(   ) Outros_____________________ 

 

18- Você consegue identificar na sua escola algum trabalho de educação sexual? 

(    ) Sim           (    ) Não       (     ) Sim, mas de forma não satisfatória     (    ) Não sei responder  

 

19- Como você prefere que a sua escola trabalhe a educação sexual? 

(    ) Em sala de aula  por todos os professores 

(    ) Em sala de aula, mas somente pelos professores de Biologia 

(    ) Com palestras com os profissionais da saúde 

(    ) 

Outros____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

20- Se desejar use este espaço para fazer críticas e sugestões ao ensino da educação sexual em sua escola. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

21- Você tem alguma dúvida ou curiosidade sobre sexo/sexualidade que gostaria de perguntar a alguém? Se sim 

pode utilizar este espaço para fazer sua pergunta. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Entrevista avaliativa da SD  

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA 

PESQUISADOR: PEDRO NETO CLARES RIBEIRO 

ORIENTADOR: Dr. FERNANDO ROBERTO FERREIRA SILVA 

 

 

 

1. Como foram as aulas sobre corpo humano durante a sua vida escolar? Como eram 

desenvolvidas estas aulas? 

2. E em especial as aulas de Educação Sexual? Houve aprendizado? Quais as 

dificuldades mais comuns? 

3. O que você achou do ensino da Educação Sexual na forma de sequência didática que 

desenvolvemos? 

4. Durante as atividades que desenvolvemos você conseguiu relacionar o conteúdo 

trabalhado em sala com o cotidiano? 

5. Você acha que os assuntos trabalhados em sala de aula têm algum significado para 

você? De que forma? 

6. Na sua forma de pensar, as aulas que tratam de temas como gênero, homoafetividade , 

violência sexual e aborto podem contribuir para que você exerça de forma mais plena 

a sua cidadania? 

7. O que você tem a dizer sobre as metodologias e os recursos didáticos utilizados na 

sequência didática? 

8. O que lhe chamou mais atenção durante as aulas da SD? 
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APÊNDICE C – Plano de aula 1 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA 

PESQUISADOR: PEDRO NETO CLARES RIBEIRO 

ORIENTADOR: Dr. FERNANDO ROBERTO FERREIRA SILVA 

 

Público alvo: alunos das 3ª série do ensino médio 

Duração: 1h e 40 m. 

 

 

PLANO DE AULA 1 

TEMA: Aprendendo a compreender às diferenças. 

 

 

OBJETIVOS  

GERAL: Trabalhar os temas relacionados à sexualidade humana numa proposta de 

respeito às diferenças. 

 

ESPECÍFICOS 

 Sensibilizar os educandos da importância do tema para o exercício da cidadania; 

 Estimular o respeito às diferenças individuais; 

 Debater casos fictícios relacionados à sexualidade humana; 
 

 

 

 

CONTEÚDO 

 Virgindade; 

 Gravidez; 

 Aborto; 

 Métodos contraceptivos; 

 Identidade de gênero; 

 Preconceitos; 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 Inicialmente será apresentado o tema e os objetivos aos educandos; 

 Os estudantes ficarão em círculos durante as atividades; 

 Desenvolvimento da dinâmica: Conhecendo e respeitando as diferenças 
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individuais (FURLANI, 2011, p.152). A ideia do jogo é “perceber as diferenças 

individuais como resultantes de vários fatores”.  

Reflexões a serem feitas durante o jogo: 
“Muitas vezes, temos opções e podemos escolher;” 
“Às vezes, não temos opções e precisamos decidir por conta própria;” 
“Há certas situações que não dependem da nossa vontade;” 
“Há outras em que gostaríamos que nossa escolha fosse respeitada;” 
“Há situações em que mostramos nossas preferências estéticas;” 
“Há um componente individual/subjetivo nas escolhas;” 

 Cada aluno receberá uma folha de acordo com o modelo do anexo A para 

responder as perguntas; 

 Após todos terem escrito suas respostas na folha, inicia-se a socialização das 

respostas, seguindo item por item. Em outras palavras, todos socializam o 

primeiro item, depois o segundo, etc.  

 Aplicando a dinâmica: Passa não passa: 
 Os alunos em círculo ao som de uma música bem animada vão passando 

uma bola de um para o outro e quando a música parar, quem tiver com a 

bola na mão vai ao centro da sala e retira de uma caixa um papel que tem um 

caso fictício escrito sobre a temática e tenta responder ou dá sua opinião 

sobre aquele questionamento; 

 Se o professor achar necessário, pode complementar a resposta do aluno; 

 A dinâmica prossegue possibilitando o maior número possível de 

participações e no final os educandos serão estimulados a refletirem sobre as 

respostas dadas; 

 Ver casos fictícios no apêndice H. 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

 Participação nas discussões durante as atividades. 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia. 2 ed. São Paulo: 

Moderna, 2004,  V. 1. 

 

FURLANI, Jimena. Educação sexual na sala de aula: relações de gênero, orientação 

sexual e igualdade étnico-racial numa proposta de respeito às diferenças. 1 ed. Belo 

Horizonte: Autêntica Editora, 2011. 
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APÊNDICE D – Plano de aula 2 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA 

PESQUISADOR: PEDRO NETO CLARES RIBEIRO 

ORIENTADOR: Dr. FERNANDO ROBERTO FERREIRA SILVA 

 

Público alvo: alunos das 3ª série do ensino médio 

Duração: 50 m. 

 

 

PLANO DE AULA 2 

TEMA: Conhecendo o sistema reprodutor masculino e feminino 

 

 

OBJETIVOS  

GERAL: Conhecer a anatomia e a fisiologia do sistema reprodutor masculino e feminino. 

 

ESPECÍFICOS 

 Compreender o funcionamento do sistema reprodutor masculino e feminino; 

 Entender a importância do sistema reprodutor para os seres humanos; 

 Aprender sobre os componentes do sistema reprodutor; 
 

 

 

 

CONTEÚDO 

 Sistema genital masculino; 

 Sistema genital feminino; 

 Os hormônios esteroides; 

 O ciclo menstrual; 

 Período fértil; 

 Identidade gênero e expressão de gênero; 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 Os alunos receberão uma folha com imagens do sistema reprodutor masculino e 
feminino e com auxílio da internet e de livros didáticos serão desafiados a nomear 

as estruturas de cada órgão; 
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 Apresentação do sistema reprodutor masculino e feminino através de aula 
expositiva dialógica estimulando a reflexão crítica e o respeito entre os pares;  

 Discussão de termos relacionados a identidade de gênero e expressão de gênero; 

 Esta aula será enriquecida com imagens esquemáticas dos órgãos reprodutores 
projetadas por Datashow e com um vídeo curto sobre a higiene pessoal na 

adolescência (https://www.youtube.com/watch?v=ILjAfN1drDA); 

 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

 Participação nas discussões durante as atividades. 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia. 2. ed. São Paulo: 

Moderna, 2004,  V. 1. 

 

LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNAJDER, Fernando. Biologia Hoje. 2. ed. São Paulo: 

Ática, 2013, v.1. 

 

YOUTUBE. https://www.youtube.com/watch?v=ILjAfN1drDA 
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APÊNDICE E – Plano de aula 3 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA 

PESQUISADOR: PEDRO NETO CLARES RIBEIRO 

ORIENTADOR: Dr. FERNANDO ROBERTO FERREIRA SILVA 

 

Público alvo: alunos das 3ª série do ensino médio. 

Duração: 50 m. 

 

 

PLANO DE AULA 3 

TEMA: Estudando os métodos contraceptivos  

 

 

OBJETIVOS  

GERAL: Conhecer os métodos contraceptivos ou anticoncepcionais 

 

ESPECÍFICOS 

 Diferenciar os métodos contraceptivos; 

 Discutir as vantagens e desvantagens dos métodos contraceptivos; 

 Aprender como colocar o preservativo masculino; 
 

 

 

 

CONTEÚDO 

 História dos métodos contraceptivos; 

 Os diferentes métodos contraceptivos; 

 Saúde e prevenção; 
 

 

 

METODOLOGIA 

 Discutir sobre a história e evolução dos métodos contraceptivos; 

 Colocar a turma em círculo e expor em uma mesa os contraceptivos (camisinha 
masculina e feminina, pílula anticoncepcional, pílula do dia seguinte, 

anticoncepcional injetável, DIU, e espermicidas); 

 Fazer uma discussão reflexiva com os educandos evidenciando as vantagens e 

desvantagens de cada método; 

 Refletir sobre a gravidez na adolescência; 

 Utilizando uma banana, orientar a colocação correta da camisinha no pênis; 
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AVALIAÇÃO 

 

 Participação nas discussões durante as atividades. 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia. 2. ed. São Paulo: 

Moderna, 2004,  V. 1. 

 

LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNAJDER, Fernando. Biologia Hoje. 2. ed. São Paulo: 

Ática, 2013, v.1. 
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APÊNDICE F – Plano de aula 4 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA 

PESQUISADOR: PEDRO NETO CLARES RIBEIRO 

ORIENTADOR: Dr. FERNANDO ROBERTO FERREIRA SILVA 

 

Público alvo: alunos das 3ª série do ensino médio. 

Duração: 50 m. 

 

 

PLANO DE AULA 4 

TEMA: Conhecendo as infecções sexualmente transmissíveis (IST) 

 

 

OBJETIVOS  

GERAL: Conhecer as principais IST 

 

ESPECÍFICOS 

 Incentivar o uso do preservativo; 

 Estimular o respeito aos portadores de alguma IST; 

 Identificar os sinais e sintomas de uma IST; 
 

 

 

 

CONTEÚDO 

 As IST mais comuns; 

 Como prevenir as IST 

 Estou com uma IST. E agora? 
 

 

 

METODOLOGIA 

 Aula expositiva dialógica sobre as IST usando Datashow como auxílio pedagógico; 

 Discutir as formas de prevenção e combate as IST; 

 Assistir um vídeo sobre o aumento do número de casos de sífilis e refletir sobre o 

comportamento sexual do brasileiro (https://www.youtube.com/watch?v=-

ruLQ02jKfM); 

 

AVALIAÇÃO 

 

 Participação nas discussões durante as atividades. 
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REFERÊNCIAS 

AMABIS, José mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia. 2. ed. São Paulo: 

Moderna, 2004,  V. 1. 

 

LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNAJDER, Fernando. Biologia Hoje. 2. ed. São Paulo: 

Ática, 2013, v.1. 

 

YOUTUBE. https://www.youtube.com/watch?v=-ruLQ02jKfM 
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APÊNDICE G – Plano de aula 5 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA 

PESQUISADOR: PEDRO NETO CLARES RIBEIRO 

ORIENTADOR: Dr. FERNANDO ROBERTO FERREIRA SILVA 

 

Público alvo: alunos das 3ª série do ensino médio. 

Duração: 1h e 40m. 

 

 

PLANO DE AULA 5 

TEMA: O momento tira dúvidas 

 

 

OBJETIVOS  

GERAL: Esclarecer as dúvidas que não foram discutidas nos momentos anteriores 

 

ESPECÍFICOS 

 Realizar uma roda de conversa sobre as questões da sexualidade humana; 

 Oportunizar que o educando expresse suas dúvidas e inquietações sobre a temática; 

 Romper com alguns tabus e mitos relacionados à sexualidade humana; 
 

 

 

 

CONTEÚDO 

 Masturbação;                         

 Menstruação; 

 Virgindade; 

 Métodos contraceptivos; 

 IST 

 Gravidez; 

 Aborto; 

 Relações de gênero; 

 Orientação sexual 
 

 

 

 

METODOLOGIA 

 Iniciar este momento com a música Química de Renato Russo 

(https://www.youtube.com/watch?v=1iR__5xSwuM); 

 Fazer uma breve discussão sobre a letra da música; 
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 Após esta breve discussão, o professor responderá as perguntas/dúvidas feitas no 
questionário bem como as que foram escritas e depositadas na caixinha que ficou 

sob a responsabilidade do líder da turma. Nesta atividade, se o professor preferir 

poderá convidar outro profissional para ajudar nas respostas; 

 Durante esta atividade, os alunos poderão fazer perguntas verbalmente; 

 Encerramento da SD: avaliação oral da SD (críticas e sugestões); 
 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

 Participação nas discussões durante as atividades. 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

AMABIS, José mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia. 2 ed. São Paulo: 

Moderna, 2004,  V. 1. 

 

LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNAJDER, Fernando. Biologia Hoje. 2. ed. São Paulo: 

Ática, 2013, v.1. 

 

YOUTUBE. https://www.youtube.com/watch?v=1iR__5xSwuM 
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APÊNDICE H – Casos fictícios para discutir na SD 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA 

PESQUISADOR: PEDRO NETO CLARES RIBEIRO 

ORIENTADOR: Dr. FERNANDO ROBERTO FERREIRA SILVA 

 

Caso 1 

 

Não tenho camisinha! E agora? 

Marcos e Ana estudam no mesmo colégio e estão ficando há algum tempo e a coisa está 

ficando cada vez mais quente, porém os dois nunca tem a oportunidade de ficar sozinhos. Os 

dois viram a oportunidade surgir quando Marcos foi fazer um trabalho escolar na casa de Ana 

e de repente a mãe de Ana precisou sair e os dois ficaram sozinhos. No entanto na hora que a 

coisa esquentou de vez, Marcos lembrou-se que não tinha camisinha. E agora? O que o 

casalzinho deve fazer? 

 

Caso 2 

 

O que devo fazer? 

Meu namorado é um cara muito legal e estou muito apaixonada. Ele quer transar comigo e 

está insistindo muito, mas não sei se é a hora certa ainda, por outro lado tenho medo de perdê-

lo! O que devo fazer? 

Verônica, 15 anos.  

 

Caso 3 

 

O que você faria se ao conversar com um professor (a) ele dissesse que era contra a 

distribuição de preservativos na escola porque a sua religião não permite o sexo antes do 

casamento. 

 

Caso 4 

O que você responderia para uma pessoa que perguntasse se o homossexualismo é uma 

doença mental ou física. 
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Caso 5 

Na sua escola tem uma garota que é lésbica e você acabou de descobrir que tem uma turma de 

meninas que está tentando fazer uma armação para prejudicar a garota só pelo fato que ela é 

lésbica. O que você faria? 

 

Caso 6 

 

Um amigo meu vai encontrar a namorada na casa dela hoje à noite e como os pais dela estão 

viajando ele acha que vai rolar, pois vão ficar sozinhos. Estou em dúvida se digo para ele 

comprar camisinha, afinal hoje em dia se deve usar camisinha desde a primeira vez. 

Paulo, 16 anos 

 

Caso 7 

 

Há mais ou menos dois anos conheci uma menina na escola e daí em diante ela se tornou 

minha  

melhor amiga. No entanto de uns dias para cá sinto que algo mudou dentro de mim e há 

alguns dias atrás enquanto conversávamos sobre assuntos da escola, senti muita vontade de 

beijá-la e percebi que ela também queria, mas não aconteceu nada. Desse dia para cá passei a 

evitá-la com medo que algo a mais acontecesse. O que faço, deixo as coisas acontecerem ou 

me afasto totalmente dela? Estou fazendo algo de errado? 

Drica, 17 anos 

 

Caso 8 

 

Ontem à noite eu estava numa festa com meu namorado e depois de uns drinks saímos para 

um lugar mais reservado e acabou acontecendo. O problema é que ele não tinha camisinha. E 

agora? 

Débora, 17 anos 
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APÊNDICE I – Produto Educacional 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA 

TÍTULO DO TCM: SEQUÊNCIA DIDÁTICA EM EDUCAÇÃO SEXUAL: UMA 

PROPOSTA PARA O ENSINO MÉDIO  

PESQUISADOR: PEDRO NETO CLARES RIBEIRO 

ORIENTADOR: Dr. FERNANDO ROBERTO FERREIRA SILVA 

 

O Presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

 

O primeiro passo dado para construir o Produto Educacional, que consiste numa 

sequência didática (SD), foi a coleta das informações sobre o perfil socioeconômico, práticas 

e hábitos sexuais e a identificação das fontes de informações dos adolescentes a respeito de 

sexo/sexualidade. Ainda no intuito de compreender melhor o contexto que envolve os 

educandos da referida escola e assim se dispor de mais informações que pudesse ajudar na 

construção do Produto Educacional, foi feito um levantamento socioeconômico, bem como de 

fatores ligados às práticas e hábitos sexuais e das fontes de informações dos educandos. Estes 

dados sobre os adolescentes foram obtidos por meio da aplicação de um questionário 

(Apêndice A). 

Este Produto Educacional foi esquematizado da seguinte maneira: 

6) Preparação da SD: como uma forma de aumentar a interação entre os sujeitos 

da pesquisa e pesquisador, bem como oportunizar o exercício reflexivo dos 

educandos e, nesse sentido, proporcionar a construção do conhecimento por 

todos os participantes, foi disponibilizada uma caixinha de papelão (Figura 1), 

para que os pesquisados escrevessem de forma anônima, perguntas, 

curiosidades e sugestões a respeito do tema da pesquisa. A última atividade da 

SD foi a abertura da caixa e as perguntas/dúvidas ali depositadas foram lidas e 

discutidas; 
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                     Figura 8 - Caixinha usada na sequência didática 

 
                                          Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2) Planejamento das atividades: a partir das informações coletadas pelo 

questionário, foram planejadas atividades que buscaram contemplar as 

necessidades dos educandos relacionadas ao tema. Com o objetivo de 

desenvolver todas as atividades planejadas, a SD foi pensada para cinco (05) 

encontros, sendo o primeiro e o último de uma (01) hora e quarenta (40) 

minutos cada e os demais encontros, de cinquenta (50) minutos; 

                                 

                                                     Figura 9 - Bolinha usada na dinâmica 

 
                                                       Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3) Elaboração de recursos de apoio: produção (Figuras 1, 2 e 3) ou indicação de 

material para leitura e preparação dos estudantes para a efetiva participação nas 

atividades planejadas na SD; 

                                        Figura 10 - Caixa usada na dinâmica 

 
                                         Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4) Aplicação da SD: este momento correspondeu à execução em sala de aula das 

atividades planejadas de acordo como mostra o quadro abaixo: 

 

Quadro 1 – Sequência didática proposta 

Tempo/duração Atividades 

1h e 40 m 

Aprendendo a compreender às diferenças. 

 Apresentar o tema que será trabalhado na SD para os 

adolescentes; 

 Dizer a quantidade e o tempo previsto de cada encontro; 

 Estabelecer os objetivos e sensibilizá-los sobre a importância 
das atividades propostas;  

Desenvolvimento da dinâmica: Conhecendo e respeitando as 

diferenças individuais (FURLANI, 2011, p.152). 

 Cada aluno receberá uma folha de acordo com o modelo do 

anexo A para responder as perguntas; 

 Após todos terem escrito suas respostas na folha, inicia-se a 
socialização das respostas, seguindo item por item. Em outras 

palavras, todos socializam o primeiro item, depois o segundo, 

etc.  

Desenvolvimento da dinâmica: Passa não passa: 

 Os alunos em círculo ao som de uma música bem animada vão 
passando uma bolinha de um para o outro e quando a música 

parar, quem tiver com a bola na mão vai ao centro da sala e 

retira de uma caixa um papel que tem um caso escrito sobre a 

temática e tenta responder ou dá sua opinião sobre aquele 

questionamento; 

 Se o professor achar necessário, pode complementar a resposta 
do aluno; 

 A dinâmica prossegue possibilitando o maior número possível 
de participações e no final os educandos serão estimulados a 

refletirem sobre as respostas dadas; 

  Ver casos no Apêndice H 

50 minutos 

Conhecendo o sistema reprodutor masculino e feminino. 

 Exibição de vídeo (tempo: 7 minutos e 9 segundos) sobre a 
higiene pessoal na adolescência 

(https://www.youtube.com/watch?v=ILjAfN1drDA); 

 Apresentação do sistema reprodutor masculino e feminino 
através de aula expositiva dialógica estimulando a reflexão 

crítica e o respeito entre os pares; 

 Abordagens de assuntos relativos à identidade de gênero, 

orientação sexual, ideologia de gênero, homofobia, queer, drag 

queen, drag king entre outros.   

 Esta aula será enriquecida com imagens esquematizadas dos 
órgãos reprodutores projetadas por Datashow. 

50 minutos Estudando os métodos contraceptivos. 
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 Conhecer os principais métodos contraceptivos. Colocar a turma 
em círculo e expor em uma mesa os contraceptivos (camisinha 

masculina e feminina, pílula anticoncepcional, pílula do dia 

seguinte, anticoncepcional injetável, Dispositivo Intrauterino - 

DIU, e espermicidas); 

 Fazer uma discussão reflexiva com os educandos evidenciando 
as vantagens e desvantagens de cada método; 

 Refletir sobre a gravidez na adolescência; 

 Utilizando uma banana, orientar a colocação correta da 
camisinha no pênis; 

50 minutos 

Conhecendo as IST. 

 Aula expositiva dialógica sobre as IST usando Datashow como 
auxílio pedagógico; 

 Discutir as formas de prevenção e combate as IST; 

 Assistir um vídeo (tempo: 02 minutos e 13 segundos) sobre o 

aumento do número de casos de sífilis e refletir sobre o 

comportamento sexual do brasileiro 

(https://www.youtube.com/watch?v=-ruLQ02jKfM); 
 

1h e 40 m 

O momento tira dúvidas. 

 Iniciar este momento com o vídeo (tempo: 02 minutos e 25 
segundos) da música Química de Renato Russo 

(https://www.youtube.com/watch?v=1iR__5xSwuM); 

 Fazer uma breve discussão sobre a letra da música; 

 Após esta breve discussão, o professor responderá as 

perguntas/dúvidas feitas no questionário bem como as que 

foram escritas e depositadas na caixinha que ficou sob a 

responsabilidade do líder da turma. Nesta atividade, se o 
professor preferir poderá convidar outro profissional para ajudar 

nas respostas; 

 Durante esta atividade, os alunos poderão fazer perguntas 

verbalmente; 

 Encerramento da SD: avaliação oral da SD (críticas e sugestões) 

 Fonte: Próprio autor. 
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APÊNDICE J – Termo de anuência 

 

 

Eu, Antônio Marcelo Castro Feitosa, diretor da Escola Liceu de Acopiara Dep. 

Francisco Alves Sobrinho, autorizo a realização da pesquisa “SEQUÊNCIA DIDÁTICA EM 

EDUCAÇÃO SEXUAL: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO MÉDIO” a ser realizada por 

Pedro Neto Clares Ribeiro, a ser iniciada após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos da UECE e acontecerá no período de 04 de março a 05 de abril de 2019. 

Autorizo os pesquisadores a utilizar o espaço do Liceu de Acopiara Dep. Francisco 

Alves para aplicação de questionário, aplicação de sequência didática e entrevista individual. 

Afirmo que não haverá qualquer implicação negativa aos alunos que não queiram ou desistam 

de participar do estudo. 

 

Acopiara, 31 de janeiro de 2019. 
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APÊNDICE K – Termo de consentimento livre e esclarecido para maiores de 18 anos 

 

 Você (a) está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “SEQUÊNCIA 

DIDÁTICA EM EDUCAÇÃO SEXUAL: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO MÉDIO”.  

Os objetivos deste estudo consistem em: estudar se o desenvolvimento e a 

aplicação de sequência didática, tendo como ponto de partida conteúdos/aulas de Educação 

Sexual, podem contribuir para a melhoria da aprendizagem utilizando abordagem 

interdisciplinar reflexiva. E ainda: Traçar um perfil socioeconômico dos estudantes, 

identificar os aspectos relacionados ao comportamento sexual dos educandos e conhecer as 

principais fontes de informações sobre sexo/sexualidade dos adolescentes.  

Caso você autorize, você irá: 1) responder a um questionário, 2) participar de 

aulas planejadas dentro da proposta da pesquisa, 3) ser entrevistado individualmente, numa 

entrevista que será gravada com aplicativo de voz.  

A sua participação não é obrigatória e, a qualquer momento, poderá desistir da 

participação. Tal recusa não trará prejuízos em sua relação com o pesquisador ou com a 

instituição em que estuda. Há riscos quanto a sua participação sendo sensação de tédio, 

cansaço, fadiga; é possível que o participante se sinta envergonhado ao ser solicitado em se 

expressar em alguma atividade; é possível que alguém ao ler o trabalho suspeite quem foram 

os participantes.  

Tudo foi planejado para minimizar os riscos da sua participação, porém se sentir 

desconforto emocional, dificuldade ou desinteresse poderá interromper a participação e, se 

houver interesse, conversar com o pesquisador.  

Você não receberá remuneração pela participação. Em estudos parecidos com 

esse, os participantes e a sua participação pode contribuir para a melhoria na aprendizagem 

dos estudantes do ensino médio, consequentemente melhoria do ensino. As suas respostas não 

serão divulgadas de forma a possibilitar a sua identificação. Além disso, você está recebendo 

uma via deste termo onde consta o telefone do pesquisador principal, podendo tirar dúvidas 

agora ou a qualquer momento.  

______________________________________ 

Prof. Pedro Neto Clares Ribeiro 
Pesquisador responsável – Celular (88) 999520283 

TR. Nogueira Neves nº 01, BR. São Francisco – Acopiara - Ce 

E-mail: pedroclares@outlook.com 

Mestrando do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia 
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Eu, ________________________________________________________ declaro 

que entendi os objetivos, riscos e benefícios da minha participação, sendo que:  

( ) aceito participar  

( ) não aceito participar  

 

Acopiara, _______________ de ________________ de 2019. 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

O pesquisador me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos da UECE que funciona de segunda a sexta de 8:00 às 12:00 e de 

13:00 às 17:00 na Av. Dr. Silas Munguba, 1700, Campus do Itaperi, Fortaleza-CE, telefone 

(85)3101-9890, email cep@uece.br. Se necessário, você poderá entrar em contato com esse 

Comitê o qual tem como objetivo assegurar a ética na realização das pesquisas com seres 

humanos.  
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APÊNDICE L – Termo assentimento a estudantes menores de 18 anos  

 

 Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “SEQUÊNCIA 

DIDÁTICA EM EDUCAÇÃO SEXUAL: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO MÉDIO”.  

Os objetivos deste estudo consistem em: estudar se o desenvolvimento e a 

aplicação de sequência didática, tendo como ponto de partida conteúdos/aulas de Educação 

Sexual, podem contribuir para a melhoria da aprendizagem utilizando abordagem 

interdisciplinar reflexiva. E ainda: Traçar um perfil socioeconômico dos estudantes, 

identificar os aspectos relacionados ao comportamento sexual dos educandos e conhecer as 

principais fontes de informações sobre sexo/sexualidade dos adolescentes. Caso você 

autorize, você irá: 1) responder a um questionário, 2) participar de aulas planejadas dentro da 

proposta da pesquisa, 3) ser entrevistado individualmente, numa entrevista que será gravada 

com aplicativo de voz.  

A sua participação não é obrigatória e, a qualquer momento, poderá desistir da 

participação. Tal recusa não trará prejuízos em sua relação com o pesquisador ou com a 

instituição em que estuda. Tudo foi planejado para minimizar os riscos de sua participação, 

porém você pode sentir algum desconforto, dificuldade ou desinteresse, sensação de tédio, 

cansaço, fadiga; é possível que o participante se sinta envergonhado ao ser solicitado em se 

expressar em alguma atividade; é possível que alguém ao ler o trabalho suspeite quem foram 

os participantes.  

Caso sinta algo desagradável poderá interromper a sua participação e, se houver 

interesse, conversar com o pesquisador sobre o assunto.  

Você não receberá remuneração pela participação. Em estudos parecidos com 

esse, os participantes e a sua participação pode contribuir para a melhoria na aprendizagem 

dos estudantes do ensino médio, consequentemente melhoria do ensino. As suas respostas não 

serão divulgadas de forma a possibilitar a sua identificação. Além disso, você está recebendo 

uma via deste termo onde consta o telefone do pesquisador principal, podendo tirar dúvidas 

agora ou a qualquer momento.  

______________________________________ 
Prof. Pedro Neto Clares Ribeiro 

Pesquisador responsável – Celular (88) 999520283 

TR. Nogueira Neves nº 01, BR. São Francisco – Acopiara - Ce 

E-mail: pedroclares@outlook.com 

Mestrando do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia 
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Eu, ________________________________________________________ declaro 

que entendi os objetivos, riscos e benefícios da minha participação, sendo que: 

( ) aceito participar 

( ) não aceito participar 

 

Acopiara, _______________ de ________________ de 2019. 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do menor 

 

 

O pesquisador me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos da UECE que funciona de segunda a sexta de 8:00 às 12:00 e de 

13:00 às 17:00 na Av. Dr. Silas Munguba, 1700, Campus do Itaperi, Fortaleza-CE, telefone 

(85)3101-9890, email cep@uece.br. Se necessário, você poderá entrar em contato com esse 

Comitê o qual tem como objetivo assegurar a ética na realização das pesquisas com seres 

humanos. 
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APÊNDICE M – Termo de consentimento livre e esclarecido aos pais 

 

 Seu filho (a) está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “SEQUÊNCIA 

DIDÁTICA EM EDUCAÇÃO SEXUAL: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO MÉDIO”.  

Os objetivos deste estudo consistem em: estudar se o desenvolvimento e a 

aplicação de sequência didática, tendo como ponto de partida conteúdos/aulas de Educação 

Sexual, podem contribuir para a melhoria da aprendizagem utilizando abordagem 

interdisciplinar reflexiva. E ainda: Traçar um perfil socioeconômico dos estudantes, 

identificar os aspectos relacionados ao comportamento sexual dos educandos e conhecer as 

principais fontes de informações sobre sexo/sexualidade dos adolescentes. Caso você 

autorize, seu filho irá: participar de: 1) responder a um questionário, 2) participar de aulas 

planejadas dentro da proposta da pesquisa, 3) ser entrevistado individualmente, numa 

entrevista que será gravada com aplicativo de voz.  

A participação dele (a) não é obrigatória e, a qualquer momento, poderá desistir 

da participação. Tal recusa não trará prejuízos em sua relação com o pesquisador ou com a 

instituição em que ele estuda. Tudo foi planejado para minimizar os riscos da participação 

dele(a), porém se ele(a) sentir algum desconforto, dificuldade ou desinteresse, sensação de 

tédio, cansaço, fadiga; é possível que o participante se sinta envergonhado ao ser solicitado 

em se expressar em alguma atividade; é possível que alguém ao ler o trabalho suspeite quem 

foram os participantes, poderá interromper a participação e, se houver interesse, conversar 

com o pesquisador sobre o assunto.  

Você ou seu filho (a) não receberá remuneração pela participação. A participação 

dele (a) poderá contribuir para a melhoria na aprendizagem dos estudantes do ensino médio, 

consequentemente melhoria do ensino As suas respostas não serão divulgadas de forma a 

possibilitar a identificação. Além disso, você está recebendo uma via deste termo onde consta 

o telefone do pesquisador principal, podendo tirar dúvidas agora ou a qualquer momento.  

 

 

______________________________________ 

Prof. Pedro Neto Clares Ribeiro 
Pesquisador responsável – Celular (88) 999520283 

TR. Nogueira Neves nº 01, BR. São Francisco – Acopiara - Ce 

E-mail: pedroclares@outlook.com 

Mestrando do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia 
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Eu,_____________________________________________________ declaro que 

entendi os objetivos, riscos e benefícios da participação do meu filho(a) 

________________________________________________________ sendo que:  

( ) aceito que ele(a) participe  

( ) não aceito que ele(a) participe  

 

 

Acopiara, _______________ de ____________________ de 2019. 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do responsável 

 

 

O pesquisador me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos da UECE que funciona de segunda a sexta de 8:00 às 12:00 e de 

13:00 às 17:00 na Av. Dr. Silas Munguba, 1700, Campus do Itaperi, Fortaleza-CE, telefone 

(85)3101-9890, email cep@uece.br. Se necessário, você poderá entrar em contato com esse 

Comitê o qual tem como objetivo assegurar a ética na realização das pesquisas com seres 

humanos. Pesquisador Responsável: Pedro Neto Clares Ribeiro, telefone (88) 999520283, 

email: pedroclares@outlook.com. 
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