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RESUMO 

 

A adolescência é uma fase essencial do processo de crescimento e desenvolvimento humano, 

marcada por instabilidade emocional em decorrência de conflitos físicos, comportamentais e 

sociais. Representa uma etapa de descobertas, de curiosidade por novas experiências, de 

expansão da personalidade e de manifestação da identidade sexual. Um acontecimento 

comum nessa fase é o começo da vida sexual e a prática do ato sexual de forma imprudente 

provocando conflitos que podem afetar a saúde dos jovens. A educação sexual busca 

preencher lacunas nas informações que as crianças e os jovens apresentam, de forma a 

auxiliar a formação de opiniões e valores, ampliando seus conhecimentos a respeito do tema. 

O objetivo geral dessa pesquisa foi abordar a temática de educação sexual por meio de 

diferentes estratégias de ensino, ressaltando a importância da prevenção contra as Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST) e uma gravidez não programada na adolescência. O estudo 

tem caráter descritivo, com uma abordagem qualitativa, alguns aspectos quantitativos, e um 

questionário foi utilizado como instrumento de coleta de dados. A pesquisa foi realizada com 

alunos do 2º ano do Ensino Médio de uma escola pública do município de Fortaleza, no 

Estado do Ceará, e contou com quatro etapas: dinâmicas, aula expositiva, aplicação de 

questionário e execução de um jogo didático. A dinâmica da “Caixa Secreta” permitiu a 

investigação das principais dúvidas dos estudantes sobre conteúdos relacionados à educação 

sexual e proporcionou ao adolescente um ambiente confortável para a exposição de seus 

questionamentos. A segunda dinâmica, “Percebendo a contaminação”, simulou, de maneira 

lúdica, o perigo das IST. Na aplicação do jogo didático, foi possível observar que os alunos 

estiveram motivados e interessados em participar da atividade, expressando entusiasmo, 

montando estratégias e elaborando respostas, mostrando um bom trabalho em equipe. Os 

resultados obtidos mostraram a importância da aplicação de diferentes estratégias 

metodológicas envolvendo temas referentes à Educação Sexual, reforçando a ideia da 

construção coletiva de soluções que possibilitem ao aluno a discussão sobre o tema para agir e 

se posicionar corretamente diante de assuntos ainda pouco discutidos nos ambientes 

formativos, como a gravidez não planejada na adolescência e as IST. 

 

Palavras-chave: Ensino de Biologia; Adolescência; IST. 



 

 

ABSTRACT 

 

Adolescence is an essential period in the process of human growth and development, 

characterized by emotional instability due to physical, behavioral and social conflicts. It 

denotes a phase of discoveries, of curiosity for new experiences, of personality expansion and 

of sexual identity manifestation. A common event during this period is the beginning of 

sexual life and the practice of sexual acts in a careless way, causing conflicts that may affect 

the young‟s health. Sexual Education searches for filling up data gaps kids and youngsters 

present, in order to help the formation of opinions and values, expanding their knowledge 

related to the subject. The general objective of this research was to approach the theme of sex 

education through different teaching strategies, emphasizing the importance of prevention 

against sexually transmitted infections (STI) and an unplanned pregnancy in adolescence. 

This is a descriptive study, with a qualitative approach, presenting some quantitative aspects 

and a questionnaire was used as a tool to collect data. The study was accomplished with 

students from the second year of high school, in a public school in the city of Fortaleza, in the 

state of Ceará, and had four steps: group dynamics, expository lesson, questionnaire 

application and the execution of an educational game. The dynamics of the “Secret Box” 

allowed the investigation of the main doubts of the students about the contents related to 

sexual education and provided a comfortable ambience to the exposure of their questions. The 

second dynamics, "perceiving the contamination”, simulated, in a playful way, the danger of 

STIs. During the application of the educational game, it was possible to observe the interest 

and motivation of the students on participating in the activity, expressing enthusiasm, setting 

up strategies and developing answers, showing a good team work. The results showed the 

importance of the application of different methodological strategies concerning sexual 

education themes, reinforcing the idea of collective construction of solutions that enable the 

students the debate about the theme, so they can act and position correctly before subjects 

little discussed in formative places, like the unplanned pregnancy in adolescence and the STI.  

 

Keywords: Biology teaching; Adolescence; STI. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A adolescência é uma fase essencial do processo de crescimento e 

desenvolvimento humano, marcada por instabilidade emocional em decorrência de conflitos 

físicos, comportamentais e sociais. Representa uma etapa de descobertas, de curiosidade por 

novas experiências, de expansão da personalidade e manifestação da identidade sexual. Um 

acontecimento comum nessa fase é o começo da vida sexual (ROEHRS; MAFTUM; 

ZAGONEL, 2010). A prática do ato sexual de forma imprudente provoca conflitos que podem 

afetar a saúde integral dos jovens. A gravidez na adolescência, por exemplo, constitui um 

problema de saúde pública no Brasil, devido à ocorrência relativamente alta de mortalidade 

materna e infantil, além de atuar como um possível elemento desestruturador da vida das 

adolescentes (MOCCELLIN et al., 2010).  

Em relação aos indicadores de fecundidade no Brasil, ressalta-se que enquanto a 

taxa de fecundidade da população geral apresentou relativa queda no decorrer dos últimos 

anos, a taxa de fecundidade das adolescentes evolui em sentido contrário, o que mais tem 

contribuído para o nível geral prevalente no país (CRUZ; CARVALHO; IRFFI, 2016). Nesse 

sentido, a educação sexual durante essa etapa da vida é fundamental, uma vez que o 

adolescente precisa adquirir a segurança necessária, perceber que sua vida sexual está se 

iniciando e que dispõe de amparo, seja da família, seja dos professores ou profissionais da 

saúde, para receber informações corretas sobre o assunto (QUEIROZ; ALMEIDA, 2018). 

No que diz respeito às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), alguns 

fatores podem contribuir com o aumento da vulnerabilidade dos adolescentes, entre eles são 

citados a maior liberdade sexual, início precoce da atividade sexual sem a devida orientação 

de prevenção, múltiplos parceiros e a pouca utilização de preservativos (BARRETO; 

SANTOS, 2009).A relevância para trabalhar essa temática na escola pode ser pautada nas 

estatísticas cada vez mais preocupantes. Os dados do Ministério da Saúde apontam que há 

uma forte tendência de crescimento dos casos de IST nesta faixa etária (BRASIL, 2018). Os 

riscos dessas IST e a gravidez precoce são temas tratados em nosso País de forma acentuada, 

envolvendo vários segmentos da sociedade, principalmente os da educação e da saúde. 

Entender o comportamento sexual dos estudantes se torna fundamental na elaboração de 

programas relacionados à saúde e ao bem-estar do jovem. As elevadas taxas de gravidez na 

adolescência e de jovens com IST podem ser indícios de possíveis erros existentes entre o 

acesso às informações e como essas informações estão sendo utilizadas. O fato de os jovens 

terem atualmente muita facilidade em obter informação, não garante que estes escolham 



15 

 

informações corretas e, consequentemente, que as suas escolhas sejam as mais adequadas, por 

isso, a prática da educação sexual poderá desempenhar papel relevante na triagem desta 

informação (MOIZÉS; BUENO, 2010).  

Considerando que, depois do ambiente familiar, é a escola que complementa a 

educação dada pela família, tem essa uma imensa responsabilidade na formação de seus 

alunos. Fica a cargo da escola a orientação que deve ser feita por meio de discussões 

relacionadas ao tema, constituindo, portanto, um compromisso por parte dos educadores 

(ALMEIDA et al., 2017). Ademais, na escola a convivência entre os alunos possibilita 

diferentes aprendizagens, as quais favorecem a socialização e internalização de novas crenças, 

novos comportamentos, novas formas de relacionamentos, como também a vivência com 

outras culturas e experiências em torno de diferentes aspectos, dentre eles, a sexualidade, 

onde os mesmos têm a contribuição para seu conhecimento e valorização (COSTA; 

MORENO; MIRANDA, 2015). 

Baseado nas considerações citadas é notório a importância do processo educativo 

na vida do adolescente. Diante desse pressuposto, é necessário que os docentes não utilizem 

apenas os métodos tradicionais, mas que busquem alternativas diferenciadas para suscitar nos 

alunos o interesse pelo conhecimento e aprendizagem dos conteúdos, assim, desenvolver o 

estudo de estratégias e recursos disponíveis para o ensino, é fundamental. O professor pode 

buscar adaptar e transformar estratégias a fim de propiciar aos estudantes, uma maneira de 

melhorar a aprendizagem, a comunicação e a construção de saberes (LEÃO; DUTRA; 

ALVES, 2018).  

Segundo Mazzioni (2013) o sucesso no ofício de ensinar está relacionado com as 

escolhas corretas das estratégias pedagógicas, dos recursos didáticos e da maneira de abordar 

os conceitos científicos. Para o autor, ao professor contemporâneo compete relacionar os 

conteúdos e estratégias que melhor se adequem ao contexto dos estudantes para os quais essas 

serão desenvolvidas. Como exemplo dessas estratégias, temos a utilização de jogos didáticos 

que se mostram vantajosos para serem utilizados com adolescentes, pois são baseados em 

regras e metas, proporcionando a estes a energia necessária para a superação de desafios e 

concretização de propostas, levando ao desempenho gratificante. Além disso, apresentam o 

recurso da interatividade entre os participantes, provocando debate e reflexão e realçando o 

seu caráter social (BUENO; BIZELLI, 2014). O jogo didático é estabelecido como uma 

ferramenta responsável por contribuir no processo de ensino-aprendizagem, diferenciando-se 

dos demais por apresentar característica lúdica, e ao ser aplicado é possível atingir uma série 
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de objetivos, dentre eles: o estimulo à aprendizagem, a capacidade cognitiva dos alunos e a 

interação entre professor /aluno (SILVA et al., 2016). 

Diante desse cenário, é fundamental que a escola explore essas questões com 

compromisso e maestria, auxiliando o estudante na descoberta de seus valores e de suas 

responsabilidades, possibilitando a aquisição de conhecimentos necessários à prática de 

comportamentos saudáveis (NASCIMENTO; HETKOWSKI, 2009). Nesse sentido, 

compreende-se que a atenção às questões relacionadas à sexualidade dos adolescentes, deve 

ser trabalhada tomando por base a promoção à saúde, prevenção de doenças e a gravidez 

precoce, considerando, para isso, os determinantes sociais nos quais estão inseridos. Então, 

para atender a esta proposta, tive como meta trabalhar com diferentes estratégias 

metodológicas, incluindo a realização de um jogo didático, desenvolvidas com alunos de uma 

escola pública de Fortaleza, tendo como eixo principal a prevenção de uma gravidez precoce 

indesejada e das infecções sexualmente transmissíveis, buscando promover a concentração, a 

motivação, a socialização e a autonomia dos estudantes. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 EDUCAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA 

 

Crianças e adolescentes são expostos diariamente, explícita ou implicitamente, a 

mensagens alusivas à sexualidade, entretanto, esse contato sozinho não caracteriza um 

aprendizado significativo da prática sexual segura e saudável, de modo que uma orientação é 

necessária para que essas mensagens possam ser compreendidas de forma consciente 

(FURLANI, 2013; ZOCCA et al., 2015). Adolescentes recebem orientação acerca de práticas 

sexuais por diversas fontes, incluindo a educação formal, através de profissionais de educação 

ou pela educação informal, por seus familiares, colegas e pela mídia (REIS et al., 2011; 

FURLANI, 2013). As temáticas referentes ao corpo, sexualidade, reprodução e IST, todas 

pertencentes ao desenvolvimento sexual de crianças e adolescentes, são assuntos normalmente 

abordados por docentes de Biologia, pois, acredita-se que este seja o profissional mais 

capacitado e adequado para tratar o tema em sala de aula (PINTO; AMAZONAS, 2015; 

OLIVEIRA; SANTANA; SCHUNEMANN, 2018,). 

De acordo com os PCN (BRASIL, 1997), a sexualidade é retratada como algo que 

faz parte da vida e da saúde de todas as pessoas e se expressa desde o nascimento até a morte. 

Relaciona-se com o direito ao prazer e ao exercício da sexualidade com responsabilidade. 

Englobam as relações entre homens e mulheres, o respeito a si mesmo e ao outro e diferentes 

crenças, valores e expressões culturais existentes numa sociedade democrática. Pretende 

contribuir para a superação de tabus e preconceitos que ainda existem no contexto 

sociocultural brasileiro e que, de alguma forma, dificultam o exercício da cidadania. 

 

É importante que um programa de Orientação sexual se apoie no conhecimento do 

universo de valores, atitudes e informações, subjacentes aos comportamentos dos 

estudantes e de seus professores, não limitando seus objetivos a questões de 

reprodução e incluindo a questão do significado mais amplo da sexualidade para o 

indivíduo e para a sociedade (BARROSO; BRUSCHINI, 1982, p. 18). 
 

A Lei 60/2009 estabelece a inserção da disciplina de educação sexual nas escolas 

públicas e privadas, com a finalidade de valorizar a sexualidade e a afetividade entre as 

pessoas, permitir de um modo geral a transmissão de informações mais seguras sobre 

sexualidade bem como reduzir consequências negativas dos comportamentos sexuais de risco, 

a citar: a gravidez não desejada e as infecções sexualmente transmissíveis, dentre outras 

(BRASIL, 2009b). O desenvolvimento das práticas de educação sexual nas escolas começou 

no início do século XX, tendo como foco o controle epidemiológico, com destaque para a 
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sífilis. Na época, prevaleciam discursos que eram, em geral, repressivos, ancorados nos 

pressupostos da moral religiosa e reforçados pelo caráter higiênico das estratégias de saúde 

pública (SFAIR; BITTAR; LOPES, 2015). Questões sociais como o movimento feminista nas 

décadas de 1960 e 1970 e os índices de vírus da imunodeficiência humana (HIV) entre a 

população jovem na década de 1980 influenciaram os projetos de educação sexual, norteando 

suas características, como a predominância da abordagem de conteúdos mais vinculados a 

métodos contraceptivos e infecções sexualmente transmissíveis (IST) em práticas mais 

preventivas (TAQUETTE, 2013; SFAIR; BITTAR; LOPES, 2015). 

A educação sexual consiste num processo de socialização em que as pessoas 

transmitem a cultura sexual às novas gerações com o objetivo de integrá-las ao contexto 

cultural de seu grupo. Destaca-se que sua prática pode promover o diálogo, a troca de 

experiências e informações, maior autonomia quanto ao exercício da sexualidade, como 

podem contribuir positivamente com a saúde integral dos adolescentes e favorecer a redução 

de possíveis consequências indesejáveis advindas das vivências sexuais (ALENCAR et al., 

2008; BORGES; TRINDADE, 2009). Pesquisadores do campo da educação sexual têm 

apontado a relevância de tais práticas educativas serem mais amplas e abordarem as 

dimensões subjetivas, sociais e culturais da sexualidade, para além dos aspectos biológicos 

desse fenômeno (QUIRINO; ROCHA, 2012; ALTMANN, 2013).  

 

A educação sexual pode proporcionar benefícios para os jovens e adolescentes, a 

viver uma sexualidade com mais responsabilidade e adquirindo novos 

conhecimentos, assim educadoras e educadores comprometidos com mudanças 

sociais devem procurar perturbar, sacudir as formas de se posicionar de frente às 

suas discussões que, tradicionalmente, vem sendo realizadas no Brasil (FURLANI, 

2011, p.40). 

 

Um bom trabalho de orientação sexual estabelece uma relação de confiança entre 

educador e aluno. Para tanto, o professor deve estar disponível para conversar a respeito das 

questões apresentadas, não emitir juízo de valor sobre as colocações feitas pelos alunos e 

responder às perguntas de forma direta e esclarecedora. Informações corretas do ponto de 

vista científico ou esclarecimentos sobre as questões trazidas pelos alunos são fundamentais 

para o bem-estar e tranquilidade deles, para uma maior consciência do próprio corpo e 

melhores condições de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis, gravidez 

indesejada e abuso sexual (LEÔNCIO, 2013). 

Apesar de sua importância supracitada, sabe-se que uma quantidade pequena de 

jovens recebe educação sexual adequada. A maioria não é bem orientada e está vulnerável a 

constrangimentos físicos ou morais, à violência sexual, à gravidez indesejada, aos riscos do 
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aborto clandestino e as Infecções Sexualmente Transmissíveis - IST, inclusive ao HIV e as 

hepatites B e D, que ainda apresentam índices de letalidade (UNESCO, 2010). 

Segundo relatório da Organização Mundial da Saúde, a taxa de gravidez na 

adolescência, no Brasil, é de 68,4 nascimentos para cada mil meninas de 15 a 19 anos. A taxa 

mundial é estimada em 46 e em países como os Estados Unidos, o índice é de 22,3. 

Analisando o período de 2010 a 2015, o documento aponta a falta da educação sexual como 

um fator determinante para a gravidez em adolescentes na América Latina e no Caribe. Outro 

índice de destaque no país, no que tange à sexualidade, é o aumento da detecção do HIV entre 

jovens. Segundo o Boletim Epidemiológico HIV/AIDS 2018, do Ministério da Saúde (MS), o 

número de notificações de casos de HIV aumentou aproximadamente 700% entre pessoas 

entre 15 e 24 anos, de 2007 a 2017. 

É importante que os jovens tenham acesso a informações sobre sexualidade e de 

métodos preventivos e que suas incertezas sejam ouvidas de forma compreensiva não somente 

pelos profissionais da educação, mas também pelos seus responsáveis legais, para que o 

adolescente se sinta acolhido em suas dúvidas e interessado em conhecer de maneira 

consciente a importância de sua sexualidade (QUEIROZ; ALMEIDA, 2018). A aproximação 

desses atores pode garantir que os adolescentes encontrem suporte estrutural e emocional para 

conversar sobre o tema. 

 

2.2 ADOLESCÊNCIA, VULNERABILIDADE E GRAVIDEZ PRECOCE 

 

A adolescência representa uma fase que acontece entre a infância e a idade adulta, 

onde ocorrem diversas mudanças, tanto físicas como psicológicas, ocasionando o 

aparecimento de comportamentos ousados e desafiantes com os outros, a indagação dos 

modelos e padrões infantis que são necessários ao próprio crescimento (CAMPAGNA; 

SOUZA, 2006). Ao mencionar o termo “adolescente” é essencial destacar, inicialmente, a 

representatividade desta fase, período de conflito, mudança, instabilidade, aceitação ao novo 

corpo e de novas decisões mediante à vida. Se associarmos a isso o significado de uma 

gravidez, dos pontos de vista pessoal, social e familiar, assimilaremos como a gestação pode 

ser um acontecimento difícil, principalmente na vida da jovem que, necessita de auxílio para 

vencer esses problemas (GODINHO et al., 2000). 

É fato que, a adolescência é um fenômeno complexo que pode ser compreendido a 

partir de diferentes prismas, como: biológico, psicológico, jurídico, político, econômico, 

religioso e sócio-cultural, variando de acordo com o campo de concentração disciplinar. 

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34853/9789275319765_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2018/boletim-epidemiologico-hivaids-2018
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Entretanto, é fundamental se ter em mente que nenhuma destas perspectivas, isoladamente, é 

capaz de definir esta fase do desenvolvimento humano (VARELA, 2008). 

 

A adolescência corresponde ao período referente ao segundo decênio da vida, ou 

seja, dos 10 aos 19 anos de idade. Este conceito é definido tendo como base a 

passagem das características sexuais secundárias para a maturidade sexual, a 

evolução dos padrões psicológicos, juntamente com a identificação do indivíduo que 

evolui de fase infantil para a adulta, e a passagem do estado de total dependência 

para o de relativa independência (CASTRO; ABROMOVAY; SILVA, 2004, p. 

404). 

 

No campo sociológico, a adolescência corresponde ao período de transição da 

infância para idade adulta; no campo psicológico, a adolescência está mais associada ao 

ajustamento de comportamento, permitindo diferenciar o indivíduo tanto da criança como do 

adulto, visto que ele possui características únicas e específicas que lhe diferencia dessas duas 

fases (MUUSS, 1976). Em termos cronológicos, a adolescência corresponde ao período entre 

os doze a treze anos – período da puberdade – até os vinte poucos anos, dependendo das 

particularidades individuais e culturais de cada pessoa (MUUSS, 1976). Porém, os marcos 

cronológicos que determinam o período de adolescência não são consensuais, pois na 

literatura, diferentes estudiosos atribuem recortes a essa faixa etária de modo diferenciado. 

Entretanto, muitos apontam para a necessidade da superação da delimitação da adolescência 

enquanto a faixa etária, visto que existem muitos outros aspectos heterogêneos que são 

marcantes e condicionantes a esta caracterização (MUUSS, 1976; HEILBORN, 2006). 

A adolescência obteve, há algumas décadas, diversas transformações sobre seu 

conceito, e, consequentemente, sobre o entendimento dos sujeitos que ela compreende, 

passando a ser entendida para além de uma faixa etária, com foco em seu processo de 

desenvolvimento humano, marcadamente ancorado em fatores biológicos e psicossociais 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2017).Desse modo, a ideia de que a 

adolescência é um modelo sociocultural e político permite afirmar que a idade não é 

suficiente para essa identificação, sabendo-se que numa mesma faixa etária pode haver grande 

heterogeneidade em função dos contextos sociais, políticos, culturais, econômicos, religiosos 

de um país ou de um povo, isto é, a heterogeneidade dos costumes e das práticas de vida 

particulares. A fase da adolescência é uma construção que está intimamente vinculada à 

estrutura de uma sociedade, tanto nas questões de caráter social como econômico, 

dependendo do lugar que cada indivíduo ocupa em relação à estrutura social. É uma fase 

caracterizada pelas mudanças fundamentais na vida de um sujeito. Acontecem mudanças 

tanto a nível fisiológico como psicológico. Suas características e seu início e fim estão 

intimamente ligados ao ambiente sociocultural (CASTRO; ABROMOVAY; SILVA, 2004). 
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No decorrer dessa etapa de mudanças a orientação oferecida aos adolescentes é 

indispensável, para que esses suportem as mudanças a que estão submetidos e não se sintam 

vulneráveis às mudanças biológicas e sociais. Uma ideia à compreensão desses conceitos é 

que o termo vulnerabilidade pode ser entendido como: “o conjunto de fatores de natureza 

biológica, epidemiológica, social, cultural, econômica e política cuja interação amplia ou 

reduz o risco ou a proteção de um grupo populacional, diante de uma determinada doença, 

condição ou dano” (BRASIL, 2006, p.20). Para isso, a família precisa estar bem estruturada, 

para não favorecer o episódio comum entre os jovens, de violência, uso de drogas e gravidez 

precoce. Na adolescência, o indivíduo ainda não apresenta capacidade para pensar nas 

consequências, oriundas do seu comportamento sexual, deparando-se com situações de risco, 

como gravidez não planejada ou desejada (GODINHO et al., 2000). 

No que diz respeito à iniciação sexual, a Pesquisa Nacional sobre a Saúde do 

Escolar (Pense), realizada em 2015, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), em parceria com o Ministério da Saúde, investigou os fatores de risco e proteção à 

saúde do adolescente e encontrou que mais de 25% dos escolares entre 13 e 15 anos de idade 

e mais de 50% dos escolares entre 16 e 17 anos de idade já haviam iniciado a vida sexual 

(BRASIL, 2016). Existem fatores que contribuem para o adolescente começar sua vida sexual 

precocemente, aumentando consequentemente as chances de uma gravidez não planejada ou a 

contaminação com alguma IST.  A ausência de uma estrutura familiar e de perspectivas de 

vida que acarretam a perda da auto-estima, além de um fraco desempenho escolar, são alguns 

desses fatores (CARVALHO; BARROS, 2000). A ausência da diversão, famílias 

desestruturadas, a busca pelo amor ideal, carência afetiva e necessidade de auto-afirmação, 

também são fatores que podem levar o jovem a iniciar sua vida sexual precocemente, sem o 

mínimo de consciência das consequências e dos riscos de uma gravidez precoce ou 

contaminação com alguma IST. 

A gravidez na adolescência tornou-se uma realidade relevante no mundo 

moderno, não por se tratar de um acontecimento inédito, mas sim pela importância da 

repercussão no setor social, na família e na vida pessoal das gestantes adolescentes e de seus 

filhos. Uma observação crítica sobre a gravidez na adolescência possibilita relacionar esse 

episódio a vários fatores como a vulnerabilidade individual e social, ausência de 

conhecimento adequado e de acesso aos serviços de saúde. No Brasil, a gravidez precoce se 

tornou um problema social grave de ser resolvido, cuja existência não pode ser ignorada, por 

possuir fortes implicações morais, físicas, emocionais e psicossociais (SOUZA; NOBREGA; 

COUTINHO, 2012).  
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Apesar de se averiguar que a gravidez na adolescência atinja todos os níveis 

sociais, são as que apresentam baixa renda que acabam passando pelas piores consequências, 

como o abandono escolar, acarretando grandes danos em seus objetivos de vida. Com um 

menor grau de escolaridade, provavelmente enfrentarão problemas como o desemprego ou 

serão submetidos à trabalhos mal remunerados, o que fará com que não elevem seu padrão 

socioeconômico.  

 

A adolescente de áreas mais carentes inicia um ciclo que, em muitos casos, reproduz 

o comportamento da mãe e da avó, levando-a para um caminho de mais dificuldades 

que se projetará ao longo de sua vida, e que começa, em geral, pelo afastamento 

imediato da escola, com repercussões no seu processo de construção de cidadania e 

da sociedade como um todo (Soares, 2003, p.55). 

 

A gravidez não planejada pode acarretar uma carga sócio emocional para o 

adolescente, colaborando para mudanças nos seus objetivos. “Primeiro a adolescente 

abandona os estudos para desempenhar outras responsabilidades decorrentes do novo papel 

que assume, o de mãe” (MANFRÉ; QUEIRÓZ; MATTHES, 2010). Além da gravidez 

precoce, a falta de diálogos e debates sobre a sexualidade podem colaborar, também, para o 

aumento da propagação das IST. 

Além dos fatores psicossociais a gravidez na adolescência representa sério 

problema médico, sendo considerado de alto risco pela OMS. Para Waissman e Machado 

(2005), a gestação nesta fase da vida apresenta um risco obstétrico aumentado, pela presença 

da Doença Hipertensiva Específica da Gravidez (DHEG), prematuridade, baixo peso ao 

nascer, anemia, descolamento prematuro da placenta e complicações no parto.  

 

Clinicamente, pode-se associar uma gravidez precoce com o aumento de 

intercorrências obstétricas e/ou neonatais, tais como: morte materna, índices de 

prematuridade, mortalidade neonatal e baixo peso de recém-nascidos. (CUNHA, 

2006, p.431). 

 

Os fatos observados na literatura sobre o tema enfatizam que muitos problemas 

associados à família, à cultura e à perspectiva social permeiam o fenômeno da maternidade na 

adolescência. Agravos sociais como a desinformação juvenil, a pobreza, as dificuldades de 

acesso e demais situações de marginalidade social que circundam tais eventos, colaboram 

para que a gravidez na adolescência seja rotulada como um sério problema de saúde pública 

(DIAS; TEIXEIRA, 2010).Uma possível medida mitigadora seria a propagação de 

informações sobre o uso adequado dos métodos contraceptivos. 

Nos últimos anos, o Brasil tem conseguido reduzir os casos de gravidez na 

adolescência com a implementação de ações e campanhas de prevenção e educação sexual, 
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além de avanços científicos e da evolução dos métodos contraceptivos. Segundo dados do 

Ministério da Saúde, em 2015, foram 546.529 nascidos vivos de mães com idade entre 10 e 

19 anos, contra 661.290 em 2004, o que representa uma queda de 17%. 

A conservação das campanhas de prevenção e educação sexual é de grande 

importância para a continuidade da diminuição desses índices, sendo fundamentais programas 

que, além de tratarem temas como a gravidez precoce, discutam também temas como 

sexualidade e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (MANFRÉ et al., 2010). É 

importante que sejam utilizadas estratégias metodológicas que sensibilizemos jovens, além 

deque estas devem ser desenvolvidas de acordo com as necessidades apontadas pelos próprios 

adolescentes, tornando-os ativos no processo de aprendizagem. 

 

2.3 INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS – IST 

 

A nomenclatura Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) passou a ser 

empregada em substituição ao termo Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), pois 

salienta a eventualidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e 

sintomas. Essa nova nomenclatura é uma das atualizações da estrutura regimental do 

Ministério da Saúde por meio do pelo Decreto nº 8.901/2016 publicada no Diário Oficial da 

União em 11.11.2016, Seção I, páginas 03 a 17 (BRASIL, 2016). 

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são causadas por vírus, bactérias 

ou outros microrganismos, propagadas principalmente por contato sexual (vaginal, anal e/ou 

oral) sem o uso de preservativo masculino ou feminino, com uma pessoa que esteja infectada 

e normalmente se evidenciam por meio de lesões, prurido, corrimento, bolhas ou verrugas na 

região genital. A transmissão pode ainda acontecer de mãe para filho durante a gestação, o 

parto ou a amamentação (transmissão vertical), e pela utilização de seringas, agulhas ou outro 

material perfuro cortante compartilhado (BRASIL, 2015a). A Organização Mundial da Saúde 

(OMS) estima em mais de 1 milhão de casos novos de IST por dia no mundo. Ao ano, 

ocorrem cerca de 357 milhões de novas infecções, entre clamídia, gonorreia, sífilis e 

tricomoníase. A presença de uma IST, como sífilis ou gonorreia, aumenta consideravelmente 

o risco de se adquirir ou transmitir a infecção por Vírus da Imunodeficiência Humana - HIV 

(WHO, 2014). 

 No Brasil os dados de contaminação por IST em adolescentes e em adultos não 

são objetivos, apenas a AIDS e a sífilis congênita são consideradas doenças de notificação 

compulsória. Muitas pessoas que convivem com IST procuram a automedicação, deixando de 
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solicitar atendimento nos centros de saúde. O Brasil é o país da América Latina que mais 

concentra casos de novas infecções por HIV: 49% das pessoas contaminadas, em 2016, eram 

brasileiras, segundo estimativas mais recentes do Programa Conjunto das Nações Unidas 

sobre HIV/AIDS (UNAIDS). O dado mais alarmante, entretanto, é que das 4.500 novas 

infecções pelo vírus HIV em adultos, 35% ocorreram entre jovens de 15 a 24 anos. De acordo 

com dados do Ministério da Saúde, que já considera que há uma “epidemia entre os jovens”, 

de 2006 a 2015, a taxa de detecção de casos de AIDS entre jovens do sexo masculino, com 15 

a 19 anos, quase que triplicou, de 2,4 para 6,9 casos por 100 mil habitantes (BRASIL, 2018).  

A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) milenar e persistente. 

Segundo o Boletim Epidemiológico Sífilis 2018, do Ministério da Saúde (MS), atinge mais de 

12 milhões de pessoas em todo o mundo e sua eliminação continua a desafiar globalmente os 

sistemas de saúde. Em 2016, a sífilis foi declarada como um grave problema de saúde pública 

no Brasil. Importante destacar que a sífilis vem também se instalando entre os segmentos 

mais jovens da população brasileira, o que impõe a necessidade de desenvolver estratégias 

intersetoriais, incluindo ações de prevenção nas escolas e nas redes de interação juvenil 

(Brasil, 2018). 

 

A prevenção é a estratégia básica para o controle da transmissão das IST. O uso de 

preservativos e a adoção de medidas e atividades educativas por meio da constante 

informação são fatores que contribuem para a redução das taxas crescentes destas 

doenças, reduzindo assim, o ônus para o sistema de saúde e as complicações 

relacionadas a qualidade de vida da população jovem (BOTTEGA et al., 2016, p. 

92) 

 

De acordo com Taquette (2013) os jovens são mais vulneráveis ao contágio por 

uma IST, visto que na fase da adolescência as descobertas são rápidas e isto acarreta ações 

imediatas dos jovens. Para que essas descobertas aconteçam de forma apropriada tanto na 

formação da personalidade quanto na descoberta da vida sexual, a família precisa promover 

diálogos que busquem fortalecer a reflexão para a vida adulta. 

Desde 1995 o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação buscam 

alternativas para que os temas sobre saúde sexual e saúde reprodutiva sejam trabalhados nas 

escolas, auxiliando de maneira significativa no repasse de informações, visto que a falta de 

informação sobre IST, associada com o início das atividades sexuais precoces, são fatores que 

contribuem para aumentar o número de adolescentes que são atingidas com infecções 

sexualmente transmissíveis ou gravidez indesejada (ALMEIDA et al., 2017). 

O contexto familiar e a educação sexual na escola podem ser fatores protetores 

para o comportamento sexual de risco dos adolescentes. A escola propicia um bom espaço de 

https://unaids.org.br/
https://unaids.org.br/
http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2018/boletim-epidemiologico-hivaids-2018
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socialização para serem trabalhadas questões educativas e direcionadas à educação sexual. Ela 

oferece a oportunidade de educar por meio da construção de diferentes saberes, podendo 

conter o conhecimento científico, os trazidos pelos próprios alunos e familiares, os 

apresentados pela mídia que devem ser levados em consideração (BRASIL, 2009b). 

É necessário, então, que o professor se encontre preparado para debater esses 

tópicos com os estudantes, podendo assim esclarecer dúvidas, repassar informações 

adequadas, respeitando sempre a autonomia dos alunos para aumentar seus conhecimentos 

(RODRIGUES; WECHESLER, 2014). A informação sobre as IST deve ter em foco condutas 

preventivas. O conhecimento sobre os métodos contraceptivos e os riscos oriundos de 

relações sexuais desprotegidas são fundamentais para que os adolescentes possam vivenciar o 

sexo de maneira adequada e saudável, assegurando a prevenção das IST e da gravidez 

indesejada. 

 

Os diferentes métodos contraceptivos são conhecidos pelos profissionais da saúde, 

da educação e também pela maioria da população em idade reprodutiva. Porém, a 

eficácia e a utilização correta nem sempre é explorada, principalmente com os 

adolescentes, os quais têm iniciado cada vez mais precocemente as atividades 

sexuais sem, contudo receberem ou buscarem informações acerca da contracepção. 

(VIEIRA, 2006, p. 137) 

 

Ante a dificuldade dos problemas observados, é notório a necessidade de 

instruções que visem informar sobre os diversos métodos preventivos, compreendendo as 

particularidades de cada jovem, suscetíveis à contaminação por IST e a uma gravidez não 

planejada. Em síntese, a escola, os educadores, a família e a sociedade precisam buscar novas 

alternativas para informar e conscientizar os adolescentes da real situação a qual estão sujeitos 

com a prática do sexo não seguro. Importante lembrar que somente a informação não é 

suficiente para promover o uso de métodos preventivos, mas pode promover a reflexão dos 

adolescentes quanto a essas questões podendo assim produzir mudanças de comportamento, 

sempre respeitando a individualidade de cada um, principalmente em sua capacidade de 

receber e processar informações para utilizá-las corretamente (GENZ et al., 2017). 

 

2.4 JOGOS DIDÁTICOS 

 

A abordagem da educação sexual na sala de aula se torna importante enquanto 

espaço de discussões, pesquisas e de diálogo. A metodologia utilizada pelo professor pode 

será mais variada possível observando e avaliando qual melhor maneira e quais recursos 

podem ser utilizados para abordar essa temática. Diálogo, seminário, pesquisas, debates, 
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mesas redondas, palestras e formas lúdico-culturais que estimulem os alunos no 

esclarecimento de dúvidas acerca do tema em questão (RUFINO et al., 2013)são modalidades 

de ensino e recursos didáticos que podem ser utilizados. Nesta perspectiva, ocorre uma 

reformulação da aula tradicional na qual o professor não vai mais passar conteúdos baseado 

somente em aulas teóricas-expositivas, mas buscará promover a maior participação e 

interação dos alunos. 

A utilização de modelos didáticos, peças teatrais, aulas práticas, entre outros 

métodos e recursos didáticos, são possíveis ferramentas para implementação da Educação 

Sexual, sendo a eficácia desses recursos testada, refletida e discutida por diversos autores 

(MATOS et al., 2009; MARASINI, 2010; BORGES; ALENCAR, 2014). Nesse contexto, 

percebe-se a necessidade de desenvolver estratégias metodológicas que promovam discussões 

amplas sobre a temática proposta com alunos do Ensino Médio. Torna-se essencial a inclusão 

de práticas pedagógicas capazes de auxiliar na formação de indivíduos capazes de refletir 

criticamente acerca dos conhecimentos apresentados e experimentados em sala, utilizando-os 

de forma efetiva e qualitativa em suas vidas (BORGES; ALENCAR, 2014). 

 

Conhecer bem as estratégias de ensino são uma necessidade na atualidade, pois as 

mudanças e transformações da sociedade contemporânea exigem que o professor 

busque novas maneiras para ensinar e favorecer a construção de conhecimentos. 

Assim, utilizar estratégias pedagógicas inovadoras pode contribuir 

significativamente para a aprendizagem dos estudantes, pois oportuniza participação 

efetiva na construção dos saberes, motivada por estímulos internos e 

externos(LEÃO; DUTRA; ALVES, 2018, p.9). 

 

Todas as estratégias de aprendizagem são importantes e complementares, 

permitem técnicas diferentes possibilitando que o conhecimento seja apreendido e possa ser 

aplicado e manuseado com facilidade pela pessoa que os usa. De acordo com o tipo de 

conhecimento, é necessário usar alguma técnica de aprendizagem que melhore a receptividade 

e, portanto, contribua para o seu melhor uso (VISBAL; MENDOZA; DIAZ, 2017). 

Estratégias de ensino diferenciadas podem motivar o estudante a participar das 

aulas e se expressar mais, além de o professor ter mais opções para colaborar com o 

crescimento e desenvolvimento de cada estudante (LEÃO; DUTRA; ALVES, 2018). É fato 

que existem diversos fatores que podem dificultar a realização dessas estratégias, além de 

limitações de infraestrutura, é necessário notar que práticas na aula de Biologia exigem um 

cuidadoso e, por vezes, trabalhoso planejamento didático. Todavia, é preciso enfatizar essas 

aulas podem ser realizadas pelos professores de variadas formas, de maneira que estas se 

encaixem no contexto socioeconômico da escola na qual o profissional está inserido. Desta 

forma, o professor pode adaptar suas metodologias às condições de determinada escola, 
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optando sempre pelos métodos que estimulem as capacidades reflexivas e cognitivas dos 

alunos, como citado anteriormente (SILVA; MORAIS; CUNHA, 2011). 

Os jogos didáticos, por exemplo, tornam-se ferramentas importantes no processo 

de ensino-aprendizagem, na medida que estes propõem o estímulo ao interesse do aluno, 

desenvolvendo experiências tanto pessoais como sociais. Fornece ao aluno a construção de 

reflexões e descobertas acerca da aprendizagem, servindo também como instrumento 

pedagógico ao professor, dando-o a condição de condutor, estimulador e avaliador da 

aprendizagem (BARBOSA, 2018).  Os jogos podem ser utilizados como promotores da 

aprendizagem nas práticas escolares, permitindo ao aluno se aproximar ao conhecimento 

científico e ter contato, mesmo que não diretamente, com problemas cotidianos da realidade 

humana (CAMPOS; BORTOLOTO; FELICIO, 2003). De acordo com as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio 

 

O jogo oferece o estímulo e o ambiente propícios que favorecem o desenvolvimento 

espontâneo e criativo dos alunos e permite ao professor ampliar seu conhecimento 

de técnicas ativas de ensino, desenvolver capacidades pessoais e profissionais para 

estimular nos alunos a capacidade de comunicação e expressão, mostrando-lhes uma 

nova maneira, lúdica, prazerosa e participativa de relacionar-se com o conteúdo 

escolar, levando a uma maior apropriação dos conhecimentos envolvidos (BRASIL, 

2006, p. 28). 

 

O jogo didático possui duas principais funções que devem estar em constante 

equilíbrio: função lúdica, onde oferece diversão e prazer a quem joga, e função educativa 

quando o jogo tem o propósito de ensinar algo que complemente o saber, o conhecimento e a 

apreensão do mundo do indivíduo, sendo designado como um recurso inovador e responsável 

por estimular a criatividade do indivíduo. Todavia, se faz necessário um extremo 

planejamento e cuidado na elaboração do jogo que será aplicado em sala de aula 

(FERRAREZI, 2004). 

 

Trabalhar com jogos não é apenas uma maneira moderna e criativa de se ministrar 

aulas, mas representa uma estratégia motivadora para um ensino no vivo e para uma 

aprendizagem cheia de significações (ANTUNES, 2009, p. 23). 

 

Considera-se que o jogo, em seu aspecto pedagógico, se apresenta produtivo ao 

professor que busca nele um aspecto instrumentador, e, portanto, facilitador da aprendizagem 

muitas vezes de difícil assimilação, e também produtivo ao aluno, que desenvolveria sua 

capacidade de pensar, refletir, analisar, compreender, levantar hipóteses, testá-las e avaliá-las 

com autonomia e cooperação. A competição inerente aos jogos garante-lhes o dinamismo, o 

movimento, propiciando um interesse e envolvimento naturais do aluno e contribuindo para 

seu desenvolvimento social, intelectual e afetivo (MORATORI, 2003). 
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É importante salientar que a aplicação de jogos didáticos, segundo Grando (2004), 

no contexto de ensino-aprendizagem implica em vantagens como fixação de conceitos já 

aprendidos de uma forma motivadora para o aluno, desenvolvimento de estratégias de 

resolução de problemas, aprender a tomar decisões e saber avaliá-las, propicia o 

relacionamento de diferentes disciplinas (interdisciplinaridade). O jogo requer a participação 

ativa do aluno na construção do seu próprio conhecimento, favorece a socialização entre 

alunos e a conscientização do trabalho em equipe. A utilização dos jogos pode ser um fator de 

motivação para os alunos, favorece o desenvolvimento da criatividade, de senso crítico, da 

participação, da competição “sadia”, da observação, das várias formas de uso da linguagem e 

do resgate do prazer em aprender, além de permitir ao professor identificar, diagnosticar 

alguns erros de aprendizagem, as atitudes e as dificuldades dos alunos. Mas, em contrapartida 

pode apresentar desvantagens, tais como a dificuldade de acesso e disponibilidade de 

materiais e recursos sobre o uso de jogos no ensino, que possam vir a subsidiar o trabalho 

docente, o tempo gasto com as atividades de jogo em sala de aula é maior e, se o professor 

não estiver preparado, pode existir um sacrifício de outros conteúdos pela falta de tempo. 

Quando os jogos são mal utilizados, existe o perigo de dar ao jogo um caráter puramente 

aleatório, tornando-se um “apêndice” em sala de aula. Os alunos jogam e se sentem 

motivados apenas pelo jogo, sem saber por que jogam. Diante disso, verifica-se a necessidade 

de um bom planejamento e o cuidado na elaboração do jogo que será aplicado (GRADO, 

2004). 

O papel do professor como o sujeito que pensa e executa o planejamento deve ser 

entendido como uma forma de articulação entre teoria e prática. Tal afirmação carrega 

consigo o intuito de pontuar a necessidade de que a metodologia das aulas que envolvam os 

jogos didáticos esteja efetivamente integrada com os aspectos fundamentais dos processos de 

ensino e aprendizagem. O uso dos jogos é uma estratégia a ser pensada, planejada, 

desenvolvida, aperfeiçoada e problematizada no âmbito das aulas de Ciências da Natureza 

(FONSECA; CARDOSO, 2017). 

Por fim, de acordo com as observações realizadas, vê-se necessária a reflexão 

acerca da utilização de recursos metodológicos alternativos, como o jogo didático, para a 

abordagem da educação sexual, bem como as questões que envolvem essa temática e a 

importância da presença deste assunto na formação de crianças e adolescentes, essencialmente 

durante o período de grande desenvolvimento social do indivíduo. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

 

Abordar a temática de educação sexual por meio de diferentes estratégias de 

ensino com alunos do Ensino Médio de uma escola do município de Fortaleza-Ce.  

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

a) Fazer um diagnóstico do conhecimento dos estudantes envolvidos na pesquisa 

quanto às IST e aos métodos contraceptivos; 

b) Mediar um debate entre os estudantes com foco nos métodos contraceptivos, na 

importância do sexo seguro, na prevenção da gravidez precoce e nas formas de 

contaminação por IST; 

c) Produzir um jogo didático com o tema Educação Sexual; 

d) Aplicar o jogo didático produzido relacionado à Educação Sexual com alunos 

do Ensino Médio. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 

O presente trabalho se caracteriza como uma pesquisa de caráter descritivo, com 

uma abordagem qualitativa, apresentando alguns aspectos quantitativos. Segundo Gil (2002, 

p. 43), “a pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a descrição de características de 

determinada população ou fenômeno, ou então, o estabelecimento de relações entre 

variáveis”. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma de suas 

características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de 

dados, tais como o questionário e a observação sistemática. A grande contribuição das 

pesquisas descritivas é proporcionar novas visões sobre uma realidade já conhecida (GIL, 

2002). 

Para Minayo (2008), a abordagem qualitativa se aplica ao estudo das relações, das 

representações, das crenças, das percepções e das opiniões, fruto das interpretações que as 

pessoas fazem a respeito de como vivem, pensam e sentem. Trabalha com o universo dos 

significados, das motivações, aspirações, crenças, valores e atitudes. Nesse sentido, está mais 

adequada aos segmentos grupais delimitados e focalizados sob a perspectiva dos atores e 

atrizes.  

 

Pesquisas de abordagem qualitativa têm sido bastante recorrentes no campo 

educacional, especialmente, pelo fato de permitirem a análise em maior 

profundidade, a partir de situações singulares. Isso significa dizer que essa 

modalidade de investigação é própria para situações que envolvem pequenas 

populações, pretendendo adentrar as informações, interpretar significados, narrar 

situações, descrever processos culturais e/ou institucionais (EITERER; MEDEIROS, 

2010, p.14.) 

 

4.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada com alunos de quatro turmas (três turmas do turno da 

manhã e uma turma do turno da tarde, totalizando 120 alunos) do 2º ano do Ensino Médio de 

uma escola pública do município de Fortaleza, no Estado do Ceará, na região Nordeste do 

Brasil. 

 

4.3 ETAPAS DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa foi realizada em quatro etapas, dividida em dinâmicas (“caixa 
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secreta” e “percebendo a contaminação”), aulas expositivas dialogadas, questionário e 

execução do produto educacional, que consistiu na aplicação do jogo didático intitulado “Na 

trilha da prevenção”. 

 

4.3.1 Dinâmicas 

 

Na primeira etapa, foram aplicadas duas dinâmicas em sala de aula com o intuito 

de estimular a autocrítica dos estudantes, deste modo contribuindo para reflexão individual e 

do grupo. 

A primeira dinâmica foi intitulada “A Caixa Secreta”, onde o aluno escreve suas 

dúvidas em pedaços de papéis e, posteriormente, coloca-os em uma caixa, sem a necessidade 

de qualquer identificação. Uma dinâmica simples, utilizada por alguns autores, como 

Hossotani et al., (2014), que propicia ao aluno, principalmente aos mais introspectivos, o 

questionamento de suas dúvidas, de forma anônima. 

Para a execução da dinâmica foi fornecido aos estudantes folhas de papel, onde 

eles escreveram perguntas sobre temas envolvendo educação sexual. Em seguida, as folhas, 

mesmo quando não havia nada escrito, para manter o anonimato de quem realizou as 

questões, foram colocadas em uma caixa de papelão pequena. Logo, as questões foram lidas e 

debatidas com todos os estudantes no formato de roda de conversa, a partir das dúvidas que os 

mesmos haviam depositado na caixa secreta. Os questionamentos provenientes dessa prática 

serviram de base tanto para o planejamento da aula expositiva como para a elaboração do jogo 

didático. 

A segunda dinâmica foi baseada na prática “A dança da transmissão” realizada 

por bolsistas do subprojeto PIBID/Biologia/UEL (XAVIER, MACHADO; MAISTRO, 

2015).A prática foi intitulada de “Percebendo a Contaminação” e tinha o objetivo de mostrar 

aos estudantes, como pode ser rápida a transmissão de um patógeno causador de infecção. 

Para a realização dessa dinâmica, foram utilizados copos descartáveis transparentes (um copo 

para cada estudante); água tônica; água da torneira e uma lâmpada de luz negra (Figura 1). 
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Figura 1 - Material utilizado na dinâmica “Percebendo a Contaminação”. 

 
 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Para a execução da dinâmica, um aluno recebeu um copo com água tônica e os 

demais receberam um copo com água da torneira. Os alunos não sabiam quem estava com o 

copo que continha a água tônica, que na dinâmica simbolizava um fluido contaminado por 

alguma IST. Os alunos se posicionaram de forma aleatória pela sala de aula e conforme uma 

música ao fundo ia tocando, os estudantes foram misturando a água de seu copo com a água 

do copo de outro colega, simulando uma festa e a troca de fluidos, como em uma relação 

sexual (Figura 2). 

 

Figura 2 - Dinâmica “Percebendo a Contaminação”. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Em seguida, os alunos submeteram o conteúdo de seus copos à uma luz negra. Os 

copos que continham qualquer volume de água tônica, ao serem submetidos a luz negra, 

ficavam com uma coloração “fluorescente” devido ao quinino presente na composição da 

água tônica e os copos que continham apenas água da torneira, quando submetidos a luz 

negra, não sofriam alteração de cor (Figura 3). 
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Figura 3 - Observação da fluorescência do quinino presente na água tônica 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Ao final, foi exposta toda a dinâmica para os alunos, quantos copos tinham sido 

entregues contendo água tônica, o que ela representava no contexto e o porquê de ter sido 

realizada dessa forma. A ideia da dinâmica foi demonstrar de forma lúdica, a transmissão 

favorecida pelo compartilhamento coletivo, que também pode ocorrer com o corpo e que eles 

puderam verificar que não existe um cuidado coletivo na partilha mútua em muitas situações. 

Ao término da dinâmica foi promovido um debate com os alunos sobre os riscos e a 

susceptibilidade que todos nós corremos de sermos contaminados por alguma IST, quando 

não fazemos uso do sexo seguro. 

 

4.3.2 Aula expositiva dialogada 

 

Na segunda etapa, após as dinâmicas, para completar o processo de aprendizagem, 

foi ministrada uma aula expositiva dialogada, com uso de data show, para projeção de 

imagens e pequenos vídeos, o que facilitou a exposição e a apreensão do assunto trabalhado.  

Na aula, foram abordados tópicos sobre a fisiologia do sistema genital e os 

mecanismos de fecundação, os métodos contraceptivos (eficácia, custo, acesso, aspectos 

positivos e negativos e o uso correto dos mesmos). Foram abordados também temas referentes 

aos diferentes tipos de IST, como fazer a prevenção contra essas infecções e seus principais 

sintomas. 

 

4.3.3 Aplicação do questionário 

 

Na terceira etapa desse processo foi aplicado aos alunos um questionário que foi 
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respondido por eles em horário escolar. O questionário foi composto por sete questões 

objetivas e uma subjetiva com itens relacionados a conhecimentos e atitudes dos estudantes 

sobre prevenção as IST e gravidez precoce (APÊNDICE A). O uso de questionários 

proporciona maior privacidade aos participantes da pesquisa, devido à ausência do 

entrevistador, o que favorece a obtenção de informações mais reais no que diz respeito a 

comportamentos não convencionais, como os ligados à temática do presente estudo (POLIT; 

BECK, 2011). 

 

4.3.4 Jogo didático “Na trilha da prevenção” – Produto Educacional desse TCM 

 

Considera-se que o jogo, em seu aspecto pedagógico, se apresenta produtivo ao 

professor que busca nele um aspecto instrumentador, e, portanto, facilitador da aprendizagem, 

e também produtivo ao aluno, que pode desenvolver sua capacidade de pensar, refletir, 

analisar, compreender, levantar hipóteses, testá-las e avaliá-las com autonomia e cooperação 

(BOMFIM, 2016).  Baseado nesse contexto e a partir da revisão de alguns autores, dentre 

eles, Vieira (2016), surgiu o interesse pela aplicação de uma atividade lúdica, utilizando-se de 

um jogo que abordasse temas relacionados à educação sexual, tais como: conceitos da 

anatomia feminina e masculina, mecanismos de fecundação, puberdade, IST e meios de 

prevenção, que culminou na quarta etapa da pesquisa. Essa etapa representou o produto 

educacional, que foi a produção e aplicação do jogo didático “Na trilha da prevenção”, 

abordando tópicos relacionados à educação sexual (APÊNDICE B). 

O jogo foi composto por 30 cartelas chamadas “Desafio”, um dado e um tabuleiro 

(Figura 4) e foi construído na quadra da escola. Para a produção do jogo contamos com o 

apoio da professora de artes da escola, que ajudou na confecção do material necessário. 
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Figura 4 - Material utilizado no jogo “Na trilha da prevenção” 

 
 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

As cartelas “Desafio” foram confeccionadas utilizando folha ofício A4 contendo 

as perguntas digitadas que, posteriormente, foram coladas em cartolina preta cortadas no 

tamanho de 10 cm x 15 cm. Na frente das cartelas foram colados pontos de interrogação e, no 

verso, questões de níveis fácil, médio e difícil, abordando temas relacionados à Educação 

sexual. Após a colagem de cada pergunta as cartelas foram encapadas com folhas adesivas 

transparentes (Figura 5). 

 

Figura 5 - Frente e verso da cartela desafio 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O dado produzido apresentava arestas de 30 cm e para a sua confecção foram 

utilizados isopor, fitas pretas, cartolina simples e folhas coloridas do tipo EVA
®
. Para o molde 

circular dos números foram utilizadas folhas pretas, também do tipo EVA
® 

(Figura 6). 
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Figura 6 - Dado utilizado durante o jogo 

 
 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

Para a construção do tabuleiro na quadra da escola, foram confeccionadas trilhas 

enumeradas de 01 a 50 com sinalização de “Entrada”, que representou o ponto de partida do 

jogo, e “Saída”, que representou o ponto de chegada, alguns números foram marcados 

aleatoriamente com uma interrogação (“?”), que representavam as cartelas “desafio”. As 

trilhas do tabuleiro foram confeccionadas com folhas coloridas de EVA
®
 com dimensões 

“25cm x 48cm”, colados sobre cartolinas coloridas de uma face com dimensões “45 cm x 65 

cm”. Os moldes dos números das trilhas, das interrogações e das letras de sinalizações de 

“Entrada” e “Saída” foram impressas em folhas de papel no formato A3 liso de gramatura 

120g/cm e, posteriormente, colados em EVA. Após a confecção, os moldes foram colados em 

suas respectivas trilhas (Figura7). 

 

Figura 7 - Cartelas que representam as trilhas do jogo 

 
 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Após a confecção, as trilhas foram coladas com fita adesiva na quadra da escola 

(Figura 8).  
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Figura 8 - Trilha montada na quadra da escola 

 
 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os alunos foram divididos em equipes onde cada uma escolheu um componente 

para representá-los no tabuleiro. Para jogar, foi necessário lançar o dado e avançar o número 

de casas correspondentes ao número sorteado, caso o aluno caísse nas casas marcadas com a 

“?”, responderiam a uma das cartelas “Desafio”. Caso respondessem corretamente à pergunta, 

o aluno avançaria três casas, caso contrário, ele deveria retornar duas casas. Os membros da 

equipe puderam trocar ideias entre si antes de responder ao desafio. Venceu a equipe que 

chegou primeiro ao final da trilha, representada pelo cartaz de “chegada”. 

 

4.4 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

As ferramentas utilizadas para a coleta de dados foram a observação e a análise do 

questionário. Na pesquisa em educação, a técnica de observação é um procedimento que 

possibilita ao pesquisador um significativo contato com as situações no próprio contexto em 

que elas ocorrem, enquanto ocorrem. O trabalho de observação requer do pesquisador muita 

sensibilidade e flexibilidade para lidar com as pessoas e com as diferentes situações, 

estabelecendo um clima de confiança, sendo um bom ouvinte e não se precipitando em 

confirmar hipóteses ou categorizar os fenômenos observados (EITERER; MEDEIROS, 

2010). O questionário se caracteriza pela sua precisão e maior previsibilidade, se comparado à 

entrevista, por exemplo. O questionário foi estruturado de forma impessoal, firmando assim a 

uniformidade da avaliação. Desta forma, possui a vantagem de conferir confiabilidade aos 

participantes, pois assegura a esses o anonimato da pesquisa, possibilitando uma coleta mais 

verídica dos dados e respostas desejadas (LEITE, 2008). A análise foi descritiva, os dados 
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foram convertidos em porcentagens, sendo então apresentados em gráficos, utilizando os 

Programas Microsoft Office Excel® 2010, para discussão com suporte na literatura 

pertencente às temáticas abordadas na pesquisa. 

 

4.5 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS DA PESQUISA 

 

Esse estudo seguiu a Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, 

que regula à defesa dos direitos humanos dos sujeitos envolvidos na pesquisa. O projeto de 

pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual do 

Ceará, por meio da Plataforma Brasil, e aprovado sob parecer de nº 3.280.563 (ANEXO A). 

Os sujeitos participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido - TCLE (APÊNDICES C e D), por se tratar de adolescentes maiores de idade, e 

os pais ou responsáveis assinaram o Termo de Assentimento, quando os adolescentes tinham 

idade inferior a18 anos (APÊNDICE E). Em ambos os termos, foram esclarecidos os 

objetivos, riscos e benefícios da pesquisa e garantido o anonimato dos mesmos. Foi também 

solicitada autorização da direção da escola para a coleta de dados por meio do Termo de 

Anuência. 

Seguindo os preceitos éticos e morais, é aconselhável que todo estudo ou pesquisa 

resulte e traga benefícios para a sociedade, promovendo o bem-estar dos indivíduos 

integrando-os no meio social, instruindo que todos devem ser tratados com respeito e 

educação (BERNARD, 1998). 

Portanto, esta pesquisa foi realizada por meio de autorização dos alunos de Ensino 

Médio de uma escola estadual do município de Fortaleza, seguindo todos os princípios 

regulamentadores dos aspectos éticos e legais, buscando preservar o sigilo das informações, 

bem como garantir que não houvesse nenhum desconforto ou constrangimento aos 

participantes. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 DINÂMICAS EM SALA 

 

A importância de trazer a discussão sobre a temática proposta ao universo escolar 

perpassa a ideia de experiência que se desenha exclusivamente no espaço privado ou 

individual do adolescente, quando na verdade, revela uma trajetória social. Dessa forma, 

considera-se a escola por um lado, como local de interações e relações socioeconômicas e 

culturais e, por outro, espaço para promoção da saúde, com enfoque de ações educativas, de 

construção da cidadania. No que se refere à educação sexual no ambiente escolar, reconhece-

se a importância de articular essa orientação com a promoção da saúde, pois viabiliza a 

realização de ações preventivas das IST, de reflexão sobre a violência sexual e a gravidez 

precoce, bem como a discussão sobre a própria sexualidade, ampliando a percepção do 

adolescente sobre o auto cuidado e o autoconhecimento (PEREIRA, 2007). 

Considera-se necessária a existência de um espaço de circulação desse tema, em 

que a fala livre e descontraída seja encorajada, já que esse conteúdo permeia a vida dos 

adolescentes. O compartilhamento de informações em um espaço com liberdade de expressão 

e debate colabora para o desenvolvimento de uma postura mais crítica sobre os assuntos 

abordados, assim como contribui para o exercício de uma sexualidade mais saudável e 

responsável (CAMARGO; FERRARI, 2009). As dinâmicas aplicadas em sala propiciaram 

esse espaço, promovendo um ambiente descontraído para discussões e reflexões sobre o tema. 

Destaca-se que a maior parte dos estudantes se sentiu segura e à vontade para falar sobre 

sexualidade ao longo da realização das dinâmicas. 

 

No caso do processo educativo, a dinâmica de grupo inclui a reflexão sobre a ação 

vivenciada por meio de perguntas pré-formuladas que facilitam a análise dos 

acontecimentos que ocorreram durante a dinâmica; estimulam a autocrítica, a 

pessoal e grupal, buscando novas perspectivas de solução para cada caso; 

possibilitam um momento de experimentação de uma possível situação real, sem 

estar vivenciando-a de fato, quando é mais fácil refletir sobre causas e 

consequências dos próprios atos. Conclui-se que, neste caso, o mais importante é 

que a pessoa se perceba e tenha pelo menos uma chance de refletir, posteriormente, 

sobre sua conduta durante a proposta e, ao mesmo tempo, tenha a ajuda do grupo 

para construir um novo caminho. (MAGALHÃES, 2016, p. 13-14). 

 

5.1.1 “A caixa secreta” 

 

A dinâmica da “Caixa Secreta” permitiu a investigação das principais dúvidas dos 

estudantes sobre conteúdos relacionados com a educação sexual, pois muitas vezes os 
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professores sentem dificuldade em discutir temas como: métodos contraceptivos, orgasmo, 

gravidez, aborto, infecções sexualmente transmissíveis, gravidez precoce, menstruação, 

ovulação e ejaculação, já que os estudantes sentem vergonha em fazer perguntas relacionadas 

a esses temas. Como forma de minimizar essa vergonha sentida pelos alunos, e buscando que 

eles tirassem suas dúvidas sobre esses assuntos, a dinâmica “A Caixa Secreta” foi realizada. 

Todas as perguntas que foram depositadas na caixa secreta foram lidas e discutidas em roda 

de conversa, estimulando um ambiente de debates e reflexões. Os questionamentos feitos 

pelos alunos estavam relacionados com os diferentes temas, como podem ser vistos nas 

transcrições abaixo. 

1) Anatomia e fisiologia do sistema genital 

Foram observadas várias perguntas relacionadas ao ciclo menstrual, ao período 

fértil da mulher e sobre a ejaculação: 

 

“Tem facilidade de gravidez no período menstrual da mulher?” 

“Por que algumas mulheres têm a menstruação no dia certo e outras tem 

desregulada?” 

“Meninas que menstruam muito cedo, no futuro podem ter problemas hormonais?” 

“O que ocorre na vagina da mulher na hora do parto?” 

“Por que ocorre a cólica e a TPM?” 

“Porque alguns homens têm ejaculação precoce?” 

“Qual a diferença entre orgasmo e ejaculação?” 

“Como a mulher fica fértil e porque ocorre isso?” 

 

Muitas perguntas envolviam dúvidas sobre o ciclo menstrual, principalmente 

sobre o período fértil da mulher. Para discutir sobre o assunto, foi explicado aos alunos o 

porquê da menstruação e a diferença entre a fertilidade do homem e da mulher. Foi explicado 

também, o período em que a mulher se encontra mais propícia a uma concepção e a 

necessidade de se adotar métodos contraceptivos. Problemas relacionados a distúrbio, como 

as cólicas, a TPM e sobre a menopausa, assim como a ejaculação precoce também foram 

temas discutidos. 

Quando comentamos sobre a importância de exames preventivos, foi observado 

que a maioria das meninas reconhece a necessidade da realização de exame ginecológico, mas 

se privam de fazê-lo por medo e/ou vergonha de realizá-lo. Tal conduta pode contribuir para a 

condição de vulnerabilidade das adolescentes frente às limitações psicológicas advindas dos 

valores e tabus da sociedade. De acordo com o Boletim Epidemiológico AIDS/IST, se faz 

necessário uma abordagem pedagógica que envolva informação, associada à análise reflexiva 

e aos sentimentos das adolescentes, de forma a facilitar a adesão desse grupo etário à consulta 

rotineira (BRASIL, 2018). 
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2) Métodos contraceptivos 

 Foram feitas perguntas sobre tabelinha, sobre coito interrompido, mas as maiores 

dúvidas estavam relacionadas aos métodos hormonais, como observados nos relatos 

seguintes: 

 

“Anticoncepcional engorda?” 

“Quais os riscos da pílula?” 

“Qual tem mais hormônio, o comprimido ou a injeção?” 

“Quantas vezes posso esquecer a pílula?” 

“Quantas vezes no ano pode tomar a pílula do dia seguinte?” 

“O Líquido transparente que sai do pênis do homem engravida?” 

“Na primeira vez que tem relação, já é fatal engravidar?” 

 

Nesse ponto, foi discutido sobre os diversos métodos contraceptivos disponíveis, 

sendo os métodos hormonais, como a pílula e a injeção, os contraceptivos mais questionados. 

Os métodos comportamentais também foram debatidos, como a tabelinha, onde a partir desse 

debate, foi esclarecido que, em qualquer relação sexual que a mulher tenha no seu período 

fértil, independentemente de ser a primeira relação ou não, ela corre o risco de engravidar, 

caso não faça o uso de algum método contraceptivo. Já sobre o coito interrompido foi 

comentado sobre sua baixa eficácia, a qual está relacionada com a possível eliminação de 

espermatozoides no líquido pré-ejaculatório e a necessidade de autocontrole por parte do 

homem no momento da ejaculação. 

Um fato que chamou a atenção durante o debate sobre o uso dos métodos 

contraceptivos foi o número de alunos que afirmara ter usado, repetidamente, a pílula do dia 

seguinte. Muitos estudantes acreditam erroneamente que a pílula do dia seguinte é um método 

contraceptivo seguro e pode ser usado de modo regular e frequente. Esta informação aponta a 

necessidade de uma divulgação de informações para o público jovem sobre os riscos da 

prática de uso repetido da pílula do dia seguinte, de forma que não apenas corrija esse uso 

distorcido, mas também evite o aumento desta parcela desinformada. O uso da contracepção 

de emergência costuma ser feito principalmente em relações de risco realizadas com parceiro 

regular, indicando que o uso está associado ao mesmo fator que predispõe ao não uso de 

preservativos, à sensação de proteção existente nas relações estáveis e fixas. Portanto, 

meninas em relações com parceiros fixos abrem mão, propositalmente do uso da camisinha, 

tendendo a utilizar com maior frequência o contraceptivo de emergência (FIGUEIREDO; 

ANDALAFT, 2005). Baseado nesse contexto, além de ser enfatizado com os estudantes que a 

pílula do dia seguinte não previne e nem protege contra IST, foi explicado também sobre a 

problemática do seu uso contínuo e sobre possíveis efeitos colaterais, tais como: náusea, 
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enjoo, vômito, sensibilidade nos seios, sangramento irregular, alteração no ciclo menstrual, 

cefaleia e tontura. 

 

3) IST 

Sobre os questionamentos desse tema, podemos citar: 

 

“Em quanto tempo uma DST se desenvolve?” 

“É possível transmitir doença através do sexo entre duas mulheres?” 

“Sexo oral pode causar infecção urinária?” 

“É mais fácil pegar AIDS por sexo anal?” 

 “Transar com camisinha influencia no prazer?” 

 

Os resultados de Sousa (2017) mostraram que as representações dos adolescentes 

sobre sexualidade e prevenção de IST são mais estruturadas em trocas e vivências de 

experiências no espaço social, com colegas e amigos, do que em instituições familiares e na 

escola, daí a importância da socialização de suas dúvidas no decorrer dessa atividade, a qual 

possibilitou ao estudante a troca dessas vivências no ambiente escolar. Por meio dos 

questionamentos e das dúvidas relatadas nessa dinâmica, foi observado que práticas que 

possibilitem dar vez aos sentimentos, incertezas e medos dos estudantes sobre sexualidade, 

são importantes para esclarecer suas dúvidas. A discussão sobre a importância do uso da 

camisinha foi bastante proveitosa, e dúvidas sobre os perigos de uma contaminação por uma 

IST, seja por meio do sexo oral ou do sexo anal foram explanadas de forma bem clara e com 

boa participação dos alunos. 

Os adolescentes demandam por conhecimentos e aptidões que os ajudem na 

adoção de comportamentos saudáveis para a sua vida sexual. Em virtude da importância e 

complexidade das IST, fica visível que o acesso ao conhecimento é um fator importante para 

a prevenção das mesmas. Dessa forma, sensibilizá-los com conhecimentos adequados para 

motivá-los ao autocuidado pode ser imprescindível para que assumam a responsabilidade de 

transformação da sua própria história de saúde (COSTA, 2013). 

 

4) Relacionamento sexual 

Foram colocadas nessa categoria as questões mais diversificadas, como, por 

exemplo: 

 

“Por que o homem tem mais facilidade de ter orgasmo do que a mulher?” 

“Sexo anal sem dor é possível?” 

“Sexo anal faz mal?” 

“Qual a melhor idade para se perder a virgindade?” 

“É possível perceber quando uma pessoa se masturba?” 

“Com quantos anos de casamento é possível ter filhos?” 
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“Ter fetiches, é considerado uma doença?” 

“Sêmen serve como antidepressivo?” 

“A vagina fica larga com muita relação sexual?” 

“Sexo todo dia prejudica a saúde?” 

“Como perder a virgindade sem dor?” 

 

Durante essa etapa, foram debatidos tópicos que iam além do estudo do sistema 

reprodutor, como a questão da virgindade, diferença no comportamento sexual entre homens e 

mulheres, dentre outras questões. As discussões ocorreram de maneira leve e sem julgamentos 

em todas as turmas, não sendo observado nenhum momento de desconforto ou desrespeito. A 

relevância de se falar sobre o tema é essencial, já que, a partir dessas discussões é possível 

desmistificar alguns tabus e esclarecer dúvidas, criando assim, uma orientação adequada sobre 

as formas saudáveis de se relacionar sexualmente.  

Foi percebido que há uma preocupação com a idade da iniciação sexual e sua 

ligação com mudanças no corpo, principalmente nas meninas, segundo os próprios 

adolescentes. As concepções de sexualidade parecem estar relacionadas ao contexto cultural, 

visto que a maioria possui as mesmas concepções a respeito e que estas são comuns entre 

outros adolescentes que conhecem. Para Borges (2007) essas concepções podem influir sobre 

os sentimentos e atitudes entre meninos e meninas na primeira relação sexual. Para as 

mulheres o que motiva é o amor, seguido da curiosidade, e por último o prazer. A partir da 

trilogia feminina medo-dor-nervosismo, é observado que as mulheres têm pouco ou nenhum 

controle sobre o acontecimento, correspondente aos homens ao nervosismo-excitação-

satisfação, que exprime uma realidade diferente. Diante do contexto descrito, foi realizado um 

debate sobre o assunto, não de forma moralista, mas respeitando as diferenças culturais e 

sexuais dos adolescentes. Vale ressaltar que as questões sexuais estão muito além do aspecto 

biológico, sendo de suma importância as discussões acerca dos fatores que incidem na 

antecipação da vida sexual, considerando o contexto socioeconômico e cultural no qual estes 

adolescentes estão inseridos. 

Em suma, durante a aplicação dessa dinâmica foi constatado entusiasmo e 

engajamento dos estudantes, que apresentavam diversas dúvidas, curiosidades e relatos de 

experiências pessoais, na medida em que as perguntas eram lidas e discutidas. 

 

5.1.2 “Percebendo a contaminação” 

 

A aplicação da dinâmica “Percebendo a contaminação” simulou, de maneira 

lúdica, o perigo das infecções sexualmente transmissíveis (IST) e a importância da prevenção. 
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Essa prática viabilizou uma discussão sobre os mecanismos de contaminação dessas infecções 

e a reflexão sobre a importância do uso de preservativos durante as relações sexuais. Segundo 

Ferraz e Terrazzan (2003), numa perspectiva educacional, as analogias e dinâmicas 

comparativas são ferramentas bastante utilizadas no processo de construção das noções 

científicas, estabelecendo relações entre os conceitos. Os termos mais técnicos, considerados 

pelos alunos um tanto complicados, são mais facilmente compreendidos com o uso destes 

recursos que tornamos conceitos mais aceitáveis. Na realização desta dinâmica, utilizar a 

fluorescência como agente infeccioso, foi bastante representativo, em especial que na 

presença de luz branca não é possível diagnosticar tal contaminação. 

A dinâmica provocou muita curiosidade nos alunos, pois estes constataram que as 

IST são facilmente disseminadas, podendo passar despercebido, comparativamente ao que 

ocorreu com a água tônica trocada entre os copos. Além da questão da contaminação, foi 

explicado sobre o brilho azul nos copos quando submetidos a lâmpada UV, conhecida por 

„‟luz negra‟‟, destacando a presença da quinina, substância fluorescente presente na água 

tônica (NERY; FERNANDEZ, 2004). Muitos alunos ficaram fascinados com novos 

conhecimentos sobre o fenômeno da fluorescência. 

Nessa prática foi observado que uma boa parte dos estudantes percebeu sua 

vulnerabilidade a uma contaminação e o quanto é importante se prevenir ao manter relações 

sexuais com outras pessoas, principalmente pela ausência de um indício aparente de alguma 

infecção, como a AIDS. A dinâmica quis trazer exatamente isto aos alunos, orientá-los sobre 

o perigo do contágio das IST, que pode ocorrer de forma silenciosa com propagação 

indiscriminada, alertá-los e provocá-los sobre uma possível mudança de postura com relação à 

vida sexual. 

 

5.2 AULA EXPOSITIVA DIALOGADA 

  

Toda a prática de ensino-aprendizagem é intrínseca, aprende-se o tempo todo, em 

todas as etapas do processo. A aula expositiva dialogada configura-se como uma estratégia 

que se pode usar nessa perspectiva. Nesse sentido, estudantes e conteúdos ficam mediados 

pela ação do educador, que mobiliza as ações necessárias para que os educandos desenvolvam 

seus processos de mobilização, construção e elaboração da síntese do conhecimento 

(CASTELLAR; VILHENA, 2010). 

Nesse contexto, foram desenvolvidas aulas expositivas, que tiveram a finalidade 

de reforçar o processo de aprendizagem, baseado nas dúvidas e questionamento que surgiram 
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durante a aplicação das dinâmicas. A exposição do conteúdo ocorreu com projeção de 

imagens e pequenos vídeos com o auxílio do data show, facilitando assim a assimilação dos 

assuntos abordados. O data show é um recurso facilitador e mediador de aprendizagem, 

constitui uma técnica multimidiática e hipermidiática que integra imagem, luz, som, texto, 

movimento, pesquisa, busca, links já organizados neles próprios ou com possibilidade de 

torná-los presentes por meio de acesso à Internet. Com ele, o aluno aprende através de todos 

os sentidos e com inúmeros incentivos para a reflexão e a compreensão do assunto abordado 

durante as aulas (MASSETTO, 2010). Nesta perspectiva, o uso de data show amplia as 

possibilidades de trabalho na sala de aula. 

A utilização dos vídeos e imagens associados às discussões anteriores ocorridas 

nas dinâmicas possibilitou a realização de aulas mais interativas, com uma maior participação 

dos alunos. Em suma, o método expositivo dialogado é significativo, principalmente com a 

inserção de recursos, de modo que consiga atrair o aluno para o conteúdo, e assim, 

proporcionar uma aprendizagem satisfatória. 

 

5.3 EDUCAÇÃO SEXUAL NA VISÃO DOS ALUNOS 

 

Depois de trabalhar com as dinâmicas e com a aula expositiva sobre os assuntos 

relacionados com a educação sexual, como métodos contraceptivos e infecções sexualmente 

transmissíveis, foi aplicado às turmas um questionário onde as variáveis foram: comunicação 

familiar; informações acerca dos métodos contraceptivos; a existência de diálogo com 

seu(sua) parceiro(a) em relação ao uso de métodos contraceptivos; se os adolescentes pensam 

na possibilidade da gravidez ou na contaminação por IST na hora da relação sexual; quem 

deve usar o método para evitar a gravidez; o uso atual de algum método contraceptivo 

(APÊNDICE B). 

Inicialmente, foi perguntado aos alunos, qual o grau de acessibilidade que estes 

encontram no meio familiar, de conversar sobre temas relacionados com a sexualidade e 53% 

dos alunos responderam que era parcialmente acessível, 30% responderam que era inacessível 

e 17% disseram ter pleno acesso a essas discussões com a família (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 - Acessibilidade familiar para conversar sobre temas relacionados 

com a educação sexual 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Verifica-se que apenas 17% dos alunos apresentam uma maior acessibilidade para 

dialogar com a família sobre temas relacionados à educação sexual. Quando o adolescente 

não consegue respostas para suas questões no ambiente familiar, ele costuma obtê-las com 

amigos, companheiros ou mesmo na mídia, e muitas vezes, essas informações são repassadas 

de forma imprecisa. A ausência ou deficiência no diálogo entre responsáveis e filhos acerca 

de temáticas sexuais podem contribuir para a desinformação de crianças e adolescentes, por 

outro lado, o discurso dos responsáveis pode auxiliar para a reflexão dos jovens. Brandão 

(2004) ressalta a importância de que as relações familiares estejam baseadas nos princípios do 

diálogo, negociação e argumentação, sem deixar de considerar a discussão do tema no 

processo de educação dos filhos. No entanto, pesquisa realizada por Heilborn (2012) verificou 

que em muitos grupos sociais existe a concepção de que sexualidade não seria assunto para se 

conversar abertamente entre pais e filhos, pois comprometeria o respeito entre as gerações. 

Outros estudos também têm apontado o pouco diálogo familiar sobre este tema, a partir da 

perspectiva de adolescentes (SIQUEIRA; ARPINI; SAVEGNAGO, 2011; MACEDO et al., 

2013). 

A abertura dos pais para o diálogo sobre sexualidade com os filhos adolescentes 

pode possibilitar a discussão e a aquisição de orientações que esclareçam dúvidas importantes 

dos adolescentes, além de apoiá-los no sentido da promoção de vivências saudáveis, seguras e 

livres de temores em relação à sexualidade (RESSEL et al., 2011). É fundamental que os pais 

exponham de forma clara e autêntica seus pontos de vista e princípios, o que por vezes pode 

30% 

53% 

17% 

Inacessível Parcialmente acessível Totalmente acessível
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ser difícil devido às suas próprias experiências relacionadas à sexualidade. 

Em relação ao risco de adquirir uma infecção sexualmente transmissível, 80% dos 

alunos responderam que o risco era baixo, 15% disseram que era médio e apenas 5% 

responderam que o risco era alto (Gráfico 2).   

 

Gráfico 2 - Nível de risco, que o estudante julga ter, em adquirir uma infecção 

sexualmente transmissível 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A maioria dos estudantes assinalou que estão pouco susceptíveis a uma 

contaminação por alguma IST. Contudo, segundo Barreto e Santos (2009, p. 815), “a 

vulnerabilidade dos adolescentes as IST é algo muito mais complexo do que simplesmente a 

utilização do preservativo, pois a este hábito estão atreladas questões de ordem sociais, 

culturais e individuais”. A realização dessa pesquisa, no entanto, está propiciando um diálogo 

maior com os estudantes sobre o perigo de uma contaminação, o que possibilita um maior 

esclarecimento por parte dos mesmos e provavelmente com base nesses conhecimentos, os 

alunos tenham considerado o risco por uma IST baixo. 

Quando a pergunta versou sobre o risco que o adolescente julga ter, em engravidar 

ou engravidar sua parceira, 72% responderam que o risco é baixo, 22% disseram que era 

médio e 6% consideraram o risco alto (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 - Nível de risco, que o estudante julga ter, em engravidar ou 

engravidar sua parceira 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Ao se comparar os gráficos 2 e 3, verifica-se que 80% dos alunos julgam não 

correr risco de se contaminar com IST. Paralelamente, quando o assunto é gravidez, o índice 

diminui para 72%. A gravidez e as IST apresentam-se como realidades possíveis diante da 

ausência de práticas preventivas e alguns aspectos podem influenciar negativamente o uso 

sistemático de métodos contraceptivos. Dados do Departamento de IST (BRASIL, 2017), 

mostram que o uso do preservativo é mais frequente nas relações eventuais que nas estáveis. 

Ou seja, alguns adolescentes podem abandonar o uso do preservativo, quando se encontram 

em um relacionamento estável, e com isso, julgam estar mais propicio a uma gravidez 

precoce, esquecendo que essa prática pode proporcionar também, uma susceptibilidade a uma 

contaminação por IST. 

Foi possível observar que a maioria dos alunos se sente segura quando o assunto é 

prevenção (Gráficos 2 e 3), porém, muitos jovens pensam que sabem tudo sobre sexo, mas 

muitas vezes têm informação inadequada ou não sabem realizá-las na prática (BRASIL, 

2015). Daí a importância da realização de atividades diversificadas para melhor informá-los 

sobre a temática em questão. 

Os alunos foram perguntados sobre quem tem uma maior responsabilidade em 

utilizar os métodos contraceptivos e 83% dos adolescentes julgam que o homem e a mulher 

precisam dividir essa responsabilidade (Gráfico 4). 
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Gráfico 4 - Quem deve ter responsabilidade em utilizar osmétodos contraceptivos 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Apesar da grande maioria dos alunos julgarem que a responsabilidade do uso de 

métodos contraceptivos deva ser dividida entre os parceiros, de acordo com Heilborn et al, 

(2006), as mulheres continuam sendo responsabilizadas por engravidar e os homens, isentos 

ou desobrigados de sua participação no evento. O paradigma da responsabilidade quanto à 

prevenção de uma gravidez cabe historicamente ao sexo feminino. Essa imposição deve 

mudar, e os cuidados devem ser compartilhados igualitariamente com o sexo masculino.  

As adolescentes passaram a vivenciar sua sexualidade de maneira mais liberal a 

partir da revolução sexual e do movimento “hippie” dos anos 60/70, outro fator decisivo nesta 

conquista foi o surgimento da pílula contraceptiva. A partir dela, a mulher passou a manter 

suas relações sexuais de modo mais livre, sem ter que se preocupar com uma possível 

gravidez. A mulher conquistou então o direito de sentir prazer, algo que, anteriormente ao 

advento da pílula só era concedido aos homens. Muito embora a revolução sexual tenha 

propiciado à mulher o direito de sentir prazer, ela ainda não conseguiu desvencilhar-se até 

hoje, por diversas razões, entre elas as de ordem cultural, da responsabilidade pela prevenção 

da gravidez. Este paradigma precisa ser quebrado, pois esta responsabilidade não pode 

continuar cabendo tão somente à mulher, mas também ao homem (BARRETO; SANTOS, 

2009). 

Ainda de acordo com Barreto e Santos (2009), as mulheres, em especial as 

adolescentes, são consideradas vulneráveis no plano social, pois muitas vezes não têm poder 

de negociação com seus parceiros. Isso as torna mais vulneráveis ao gênero masculino no que 

tange à utilização do preservativo masculino.  Ao insistir, ou simplesmente pedir para que 

seus companheiros utilizem o preservativo, algumas adolescentes temem estar colocando em 
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risco sua relação amorosa. Perdendo seus parceiros, elas podem estar não somente abrindo 

mão de uma relação que lhes dá status e apoio emocional, mas também suporte financeiro. 

Os alunos foram questionados também sobre qual seria o período fértil da mulher 

e 63% dos alunos afirmaram que a mulher apresenta uma maior probabilidade de engravidar 

entre 11 e 18 dias após a menstruação, 33% afirmaram que esse período ocorre nos 5 dias 

após a menstruação e apenas 4% disseram que o período fértil ocorre durante a menstruação 

(Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 - Período de maior probabilidade da ocorrência da gravidez 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Um ponto bastante discutido na realização da pesquisa foi sobre o período fértil 

da mulher. Foram explanados em sala, temas como ovulação, menstruação e fertilidade. A 

partir da discussão sobre esses conceitos, foi explicado o método da tabelinha, ressaltando o 

período em que a mulher se encontra mais propicia a uma concepção. Foi mencionado 

também as possíveis falhas desse método. Baseado nesse contexto é possível dizer que 63% 

dos estudantes entenderam qual o período mais fértil da mulher. 

O método da tabelinha assim como outros métodos comportamentais são formas 

que utilizam apenas do conhecimento sobre a fisiologia do corpo feminino para controlar a 

concepção. Apesar de pouco indicados para a população adolescente, em virtude de algumas 

características próprias dessa fase da vida, como a irregularidade menstrual, que diminui a sua 

eficácia, os métodos comportamentais também devem ser apresentados e discutidos com os 

adolescentes, inclusive como forma de orientar a respeito da fisiologia reprodutiva, para que 

estes possam fazer escolhas embasadas nos conhecimentos adquiridos e de forma mais 
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consciente (PAES JUNIOR ; VIEIRA, 2018). 

Quando os alunos foram questionados sobre a eficácia dos métodos 

contraceptivos, 72% dos alunos afirmaram que pílula contém hormônios que inibem a 

ovulação, 13% acreditam que a pílula só deve ser usada na adolescência, quando o ciclo 

menstrual está irregular e que na idade adulta, a mulher já sabe exatamente quando ovular, 

não sendo necessário assim, seu uso, 7% dos alunos afirmaram que a pílula do dia seguinte 

apresenta a mesma ação das pílulas anticoncepcionais, podendo ser usada frequentemente 

como um método contraceptivo, 6% dos alunos acham que os efeitos da pílula 

anticoncepcional não são perdidos quando associada a outros medicamentos e apenas 2% dos 

estudantes afirmaram que após a vasectomia, o homem não sente mais prazer no sexo 

(Gráfico 6). 

 

Gráfico 6 - Verdades e inverdades sobre os métodos contraceptivos 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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As taxas de gravidez não planejada na adolescência são altas e o uso adequado de 

métodos contraceptivos poderia minimizar o problema (SOUSA; NÓBREGA; COUTINHO, 

2012). O conhecimento sobre métodos contraceptivos é particularmente importante, daí a 

necessidade de se explorar esse assunto com os alunos, apontando os diversos métodos 

disponíveis, enfatizando seu modo de ação e sua eficácia. Quando analisados os itens sobre 

esses métodos (gráfico 6), foi verificado que a maioria assimilou informações corretas, 

sobretudo em relação ao modo de atuação da pílula, no organismo da mulher. 

Muitos estudos relacionados à contracepção na adolescência revelam que os 

jovens relatam conhecer os métodos contraceptivos e fazer uso deles, todavia precisa ser 

questionado e analisado o conhecimento que esses adolescentes possuem e se esse uso é 

adequado. Portanto existe uma lacuna entre o conhecimento e o uso regular e efetivo dos 

métodos contraceptivos por parte das adolescentes (ROSA et al., 2014). A falha nesse 

conhecimento poderia explicar as diferenças nas escolhas desses métodos entre adolescentes, 

direcionada muitas vezes para a pílula ou injetáveis. Quando o jovem não apresenta 

conhecimentos prévios, podem propagar alguns mitos, como a ideia de que o DIU atrapalha a 

relação sexual ou que o coito interrompido é eficaz na prevenção de gravidez. Dessa forma, a 

inadequação do conhecimento sobre as diversas possibilidades contraceptivas pode atuar 

como um fator de resistência ao uso (ESPEJO et al., 2003). Os adolescentes precisam 

reconhecer que os métodos comportamentais são pouco recomendados devido à eficácia 

reduzida. Isso se deve a irregularidade do ciclo menstrual, bem como a dificuldade de os 

adolescentes manterem a disciplina e a abstinência necessária ao utilizarem ao uso dos 

métodos da tabelinha, muco cervical, coito interrompido, temperatura basal, entre outros. 

Além dos métodos comportamentais, os métodos cirúrgicos (laqueadura tubária e vasectomia) 

não são indicados para adolescentes, exceto devido a condições clínicas ou genéticas que 

contra indiquem uma gestação (BRASIL, 2010c).  

O resultado acima mostra que mesmo o adolescente apresentando um bom 

conhecimento em relação à prevenção de IST, e conhecendo o preservativo, isso não 

necessariamente, implica que o mesmo adote atitudes efetivas para se prevenir de IST ou 

evitar uma gravidez indesejada. Quando os alunos foram questionados sobre o método 

contraceptivo que utilizam com mais frequência, a camisinha foi o mais citado (32%), seguido 

dos métodos hormonais (25%), 13% afirmaram que não usam nenhum método contraceptivo 

e 11% responderam que utilizam algum método natural (Gráfico 7). Vale ressaltar que 19% 

dos adolescentes afirmaram não ter iniciado uma vida sexual ativa.  
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Gráfico 7 - Método contraceptivo mais utilizado pelos adolescentes 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Observa-se que o uso da camisinha e os métodos hormonais são os mais 

utilizados, ratificando dados de pesquisas realizadas em diversos estados brasileiros os quais 

revelaram que o preservativo masculino e o contraceptivo hormonal são os métodos mais 

conhecidos pelos adolescentes (MIRANDA et al., 2016; ZANINI et al., 2017; RAMOS et al., 

2018). Acredita-se que, de maneira geral, o preservativo e o contraceptivo oral sejam os 

métodos mais conhecidos e utilizados pela população adolescente, em virtude das campanhas 

educativas promovidas anualmente pelo Ministério da Saúde, além de serem os principais 

métodos ofertados gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde (ALMEIDA et al., 2017).Tal 

fato reforça que o conhecimento deve ir além de apenas saber citar os métodos contraceptivos 

existentes, mas a necessidade de se obter informações acerca do seu mecanismo de ação, 

modo correto de usar, indicações, vantagens e desvantagens. Contudo, uma significativa 

parcela dos alunos (13%), apontou não usar nenhum método contraceptivo na relação sexual, 

tornando-se um grupo de risco para uma gravidez precoce ou para uma contaminação com 

alguma IST. Foi verificado um percentual de adolescentes que ainda não iniciaram a vida 

sexual, o que afirma a relevância de se abordar tal temática na escola, a fim de promover a 

orientação adequada para essa população, para que estes dar início a vida sexual com 

conhecimento e responsabilidade desde o início. 

Na última questão, foi pedido aos estudantes que apontassem até três 

procedimentos comportamentais que os mesmos julgassem ser eficientes para a promoção e 

proteção de sua saúde sexual. Os procedimentos citados pelos alunos podem ser observados 

no gráfico 8. 
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Gráfico 8 - Procedimentos comportamentais que os alunos julgam ser eficientes para a 

promoção e proteção de sua saúde sexual 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Como foi analisado, por meio das questões anteriores, os alunos, de um modo 

geral, demonstram conhecer o que é uma IST, que esta é adquirida através da relação sexual e 

sobre a necessidade do uso do preservativo como uma forma de proteção. Diante disso, o uso 

da camisinha foi citado por 89 estudantes, como um procedimento eficiente na promoção de 

uma saúde sexual. O uso da camisinha, citado pela maioria dos estudantes, foi um fator 

positivo, mas diante de vários relatos observados durante a aplicação da pesquisa, pode-se 

inferir que eles não a utilizam quando apresentam parceiro fixo. É necessário levar em conta o 

uso do preservativo em todas as relações sexuais, porém, 48 alunos afirmaram que, quando se 

conhece bem o parceiro ou a parceira, quando existe um diálogo aberto entre os dois nesse 

caso, não se faz necessário o uso da camisinha. Apesar de o preservativo ser o método mais 

conhecido pelos adolescentes e destes reconhecerem o seu uso como a principal forma de 

prevenir gravidez indesejada e IST em todas as relações sexuais, torna-se preocupante o fato 

dos adolescentes revelarem que assumem o risco de práticas sexuais desprotegidas em 

situações de parceria fixa, pessoa conhecida ou caso não tenham o preservativo disponível no 

momento da relação (OLIVEIRA; SANTANA; SCHUNEMANN, 2017). 
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Os conceitos de fidelidade, estabilidade, parceiro fixo e monogamia, conferem 

àquelas que exercem estas modalidades de parceria a sensação de sexo seguro e, resultam na 

decisão de não uso do preservativo. (TAQUETTE, 2013). É consenso entre alguns autores 

que, apesar de os adolescentes conhecerem os métodos para prevenir IST, o que se verifica, 

contudo, é a relatividade da utilização do preservativo, já que o seu uso é descontinuado a 

partir do momento em que há confiança no parceiro e o relacionamento torna-se estável 

(COSTA; MORENO; MIRANDA, 2015; SANTOS et al., 2016). De um modo geral, há a 

expectativa de encontrarem em seus respectivos parceiros a reciprocidade na confiança que 

depositam neles, o que parece possibilitar o não comprometimento do uso do preservativo. 

Essa crença é preocupante, considerando-se que a transmissão de alguma IST, por meios 

destes parceiros fixos, pode ocorrer.  

Consultar o médico regularmente foi apontado por 47 estudantes que seria uma 

alternativa para uma boa saúde sexual. Vale ressaltar que muitos especificaram a importância 

de se buscar a orientação de um ginecologista. Souza et al, 2004 destacam que é fundamental 

que a consulta ginecológica seja utilizada pelo profissional para alicerçar, de forma positiva, a 

saúde futura da jovem. Cabe ao profissional aproveitar esta oportunidade para orientações 

sobre a necessidade que as práticas sexuais sejam responsáveis e seguras, sempre de acordo 

com a idade da adolescente que está sendo consultada. É desejável que promova informação 

sobre as IST, contracepção, dando especial ênfase ao preservativo. Por fim, deve ser avaliada 

se a expectativa da jovem em relação à consulta foi atendida. O primeiro exame desta 

natureza, com a orientação apropriada e realizado em um ambiente propício, é parte 

importante para que seja iniciada uma rotina de prevenção que será positiva para todo o futuro 

reprodutivo das jovens pacientes (DINIZ; CUNHA; FERREIRA, 2008). 

Sobre os métodos contraceptivos hormonais, 34 alunos pontuaram seu uso como 

prática de uma vida sexual saudável, possivelmente não levando em conta sua vulnerabilidade 

às IST mediante essa prática. Muitos dos estudos relacionados à anticoncepção na 

adolescência revelam que os adolescentes relatam conhecer os métodos contraceptivos e fazer 

uso deles, todavia precisa ser questionado e analisado o conhecimento que esses adolescentes 

possuem e se esse é usado de forma adequado. Portanto existe um espaço entre o 

conhecimento e o uso regular e efetivo dos métodos contraceptivos por parte das adolescentes 

(ROSA et al., 2014). 

Foi mencionado por 22 estudantes, a importância da realização de palestras na 

escola para ajudá-los a esclarecer quais atitudes deveriam adotar para uma prática sexual 

responsável. Com o propósito de esclarecer as questões vinculadas ao sexo na adolescência, 
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as palestras são dinâmicas e desenvolvidas com uma linguagem clara e objetiva. Sobre essa 

atividade, consta nos estudos de Mazzioni (2013) que a palestra é uma estratégia que 

possibilita a discussão sobre algum assunto de interesse do grupo, a qual é iniciada por um 

convidado externo ao ambiente formativo que tenha amplo conhecimento e experiência para 

socializar nesse momento pré-determinado e que poderá esclarecer, orientar ou ainda indicar 

novos enfoques para a discussão. Nesse sentido, uma parceria com profissionais da saúde se 

mostra muito importante, uma vez que cada instituição possui sua responsabilidade quanto à 

educação sexual e dessa maneira pode se estabelecer uma rede que possibilite promoção e 

prevenção da saúde no espaço escolar. Na visão de Moizés e Bueno (2010), a saúde e a 

educação devem estar juntas, uma vez que estão em contínua construção e são a base para a 

sobrevivência humana. Nesse sentido, os profissionais da saúde podem contribuir e 

desenvolver suas funções de promoção, prevenção, proteção em parceria com os professores 

no contexto escolar. 

A adoção de práticas de higiene como medida preventiva foi citado por 18 alunos, 

talvez por sempre atrelarem o termo saúde com hábitos higiênicos, eles associam também 

essa prática as IST. Algumas vezes, devido a questões culturais, vergonha, preconceitos, 

muitos pais têm dificuldade de falar sobre temas relacionados a sexualidade com o filho. Em 

muitos casos a orientação sexual dos pais para os filhos, se limita a dizer para as meninas, 

sobre os cuidados que elas devem tomar com relação à higiene no período menstrual (JESUS, 

2007). 

O tema promiscuidade foi citado por 10 dos alunos, ao afirmaram que no 

exercício de uma vida sexual saudável era necessário evitar essa prática. As IST de um modo 

geral são tratadas de modo particular, em segredo e recobertas por um forte preconceito. No 

imaginário popular, essas infecções são associadas à infidelidade, promiscuidade e 

prostituição. Enfim, há uma série de rótulos que marcam e excluem o indivíduo 

(MADUREIRA, 2005). 

Um ponto muito debatido na dinâmica da “caixa secreta” foi o uso da pílula do 

dia seguinte pelas adolescentes, onde se foi discutido que esse método é um contraceptivo de 

emergência, uma exceção, não algo rotineiro e que seu uso pode acarretar vários efeitos 

colaterais. Diante disso, 9 estudantes citaram a pílula, quando questionados sobre os 

procedimentos saudáveis na vida sexual, sendo que 6 comentaram que o correto seria não usá-

la com frequência e apenas 3 dos adolescentes afirmaram que o certo seria utilizá-la como 

método contraceptivo, constantemente, provavelmente por não estarem presente na roda de 

conversa, na etapa inicial desse projeto. Talvez o uso rotineiro desse contraceptivo de 
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emergência seja resultado da utilização incorreta dos contraceptivos orais, da dificuldade de 

negociação com seus parceiros e da pouca utilização de preservativos (BARRETO; SANTOS, 

2009). Nas ações educativas, o anticoncepcional oral de emergência precisa ser apresentado 

aos adolescentes tendo em vista a possibilidade de relações sexuais desprotegidas. Todavia, 

torna-se necessário enfatizar que esse tipo de contraceptivo é direcionado somente a 

emergências, quando os outros métodos falham, caso contrário os adolescentes podem ficar 

expostos à maior vulnerabilidade (BRASIL, 2010c). O uso de contraceptivos naturais, como o 

coito interrompido e a tabelinha, foram pouco mencionados e 5 alunos afirmaram que é 

necessário “ter consciência” na prática sexual. 

Um ponto preocupante foi o comentário de dois estudantes que relataram sobre 

uma “fuga do sexo forçado”. Sabe-se que o abuso sexual contra crianças e adolescentes tem 

sido considerado um problema de saúde pública em vários países, inclusive no Brasil, O 

Estatuto da Criança e Adolescente assegura a formação integral da criança e do adolescente, 

sendo resguardado o direito à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 

à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão (BRASIL, 2008). 

Poucos comentários foram observados como: “ter uma boa alimentação”, “não 

compartilhar copos” e “não beber drinks”, foram citados apenas uma vez. A menção que 

ocorreu sobre o “drink” pode estar associada ao fato de que indivíduos alcoolizados terem 

mais chance de praticar sexo sem preservativo do que indivíduos não alcoolizados. Essa 

associação tem sido relatada como um fator de risco para infecção das IST, visto que pessoas 

que consomem bebidas alcoólicas em contextos nos quais praticam sexo, tendem a não 

utilizar preservativo nos atos sexuais (KALICHMAN et al., 2007). 

Com base nos resultados observados, foi possível perceber que alguns alunos 

ainda se equivocaram em determinados questionamentos mesmo após o conteúdo ter sido 

trabalho durante as dinâmicas e nas aulas expositivas. Nesse contexto, a ação do jogo didático 

foi no intuito de ajudar no preenchimento dessas lacunas e de proporcionar uma atividade 

lúdica para os estudantes. 

 

5.4 JOGO DIDÁTICO – NA TRILHA DA PREVENÇÃO 

 

A execução do jogo “Na trilha da prevenção”, que ocorreu na quadra esportiva da 

escola, foi iniciada com a divisão da turma em grupos, em seguida, foram explicadas as regras 
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aos alunos e pedido a cada equipe que escolhesse um componente para representar o “pino” 

(Figura 9). O aluno escolhido iria representar sua equipe no tabuleiro, respondendo as 

questões desafio, após a discussão com os demais componentes. Os pinos (alunos) foram 

posicionados na entrada, cada um jogou o dado e o que alcançou o número maior, iniciou o 

jogo. 

 

Figura 9 - Momento da explicação das regras do jogo aos alunos 

 

 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Após a definição da ordem de largada, os alunos lançavam o dado e o pino 

avançava o número de casas correspondentes ao número sorteado, caso o aluno caísse nas 

casas marcadas com“?”, responderiam a uma das cartelas “Desafio”. As perguntas contidas 

nas cartelas eram lidas para todos os participantes. Após a leitura, a equipe tinha um tempo de 

um minuto para se reunir e debater sobre a resposta correta, ao final do tempo previsto, o pino 

responderia à pergunta correspondente (Figura 10). Caso respondesse corretamente, o aluno 

avançava três casas, caso contrário, ele deveria retornar duas casas. Vale ressaltar que 

mediante as respostas dos alunos foram feitas intervenções para esclarecimentos de possíveis 

dúvidas, sendo um momento bastante produtivo, propiciando um bom ambiente de 

discussões. Venceu a equipe que chegou primeiro ao final da trilha. Para aumentar o incentivo 

dos alunos na participação da atividade a equipe vencedora foi presenteada com chocolates. 
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Figura 10 - Equipes discutindo sobre as perguntas da cartela desafio 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Durante a aplicação do jogo, foi possível perceber que os alunos estiveram 

motivados e interessados em participar da atividade. Os alunos expressaram entusiasmo em 

participar do jogo, montando estratégias e elaborando respostas, apresentando um bom 

trabalho em equipe (Figura 11). Os grupos demonstraram também muita competitividade, o 

que acirrou a busca pelas respostas corretas. É importante destacar a importância desse clima 

de competição no envolvimento dos estudantes com o jogo, uma vez que a competição gerou 

um maior interesse pelo assunto debatido. Para o adolescente, onde a cooperação e interação 

no grupo social são fontes de aprendizagem, as atividades com jogos de regras representam 

situações bastante motivadoras e de real desafio (BOMFIM, 2016). 

 



60 

 

Figura 11 - Momentos de integração proporcionado pela aplicação do jogo 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Monteiro (2017) demonstrou a efetividade de um programa de intervenções 

educativas para prevenção de IST/AIDS, por meio de estratégias dinâmicas e participativas, 

com duração de quatro semanas, gerando mudanças no conhecimento e nas atitudes de 

adolescentes e jovens. Vale destacar que as ações que utilizam o jogo didático como recurso 

metodológico mostram-se valiosas, especialmente para o público adolescente, pelo caráter 

interativo e dinâmico, além de permitirem a aplicação por diferentes profissionais, tomando 

por base as instruções do jogo (SCOPACASA, 2013). 

Ao término do jogo, em uma roda de conversa, os estudantes relataram boas 

avaliações acerca da prática aplicada, inclusive solicitando que outros momentos com novas 

atividades fossem realizados. Foram momentos enriquecedores, proporcionando diálogos e 

aprendizados. Tudo o que é diferente e vem ao encontro do aluno, oportuniza ao mesmo, 

ganhos de forma significativa para a sua trajetória acadêmica, e que possivelmente 

contribuirão para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem dele. Quando se faz uso 

de recursos diferentes o aluno acaba por se interessar mais pelas aulas.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como a prática da Educação Sexual torna-se cada vez mais relevante no campo 

educacional, é essencial promover espaços que possibilitem escutar, debater e refletir com os 

estudantes assuntos relacionados a essa temática. Sendo assim, analisando o que foi retratado 

nessa pesquisa, pode-se perceber que atividades relacionadas à educação sexual, quando 

desenvolvidas utilizando estratégias metodológicas diversificadas, produzem bons resultados 

porque são capazes de mobilizar a atenção e o interesse dos alunos. 

Nessa pesquisa, criou-se um ambiente, onde o aluno se sentiu seguro e tornando-

se participativo. As estratégias metodológicas utilizadas para proporcionar a aprendizagem 

possibilitaram a discussão, a reflexão e desmistificação de alguns conceitos pré-existentes 

pelos estudantes. Os alunos foram orientados s alunos a refletir sobre as ações preventivas, 

com foco na prevenção da gravidez indesejada e nas infecções sexualmente transmissíveis. 

Ao executar as diferentes estratégias, foi possível alcançar o interesse da maioria dos 

estudantes, uma vez que cada indivíduo aprende de forma diferente, cada qual com suas 

facilidades e dificuldades. 

Uma das estratégias realizadas foi a produção e a aplicação de um jogo didático 

intitulado “Na trilha da prevenção” que se configura como o produto educacional dessa 

pesquisa. Foi possível perceber que o jogo aplicado foi satisfatório naquilo que se objetivava, 

atingindo sua finalidade como uma ferramenta lúdica utilizada para a educação sexual. Nesse 

contexto, percebe-se que o exercício de vivências educativas diversificadas no que se refere a 

educação sexual mostrou-se desafiadora, uma vez que se faz necessário desconstruir estigmas 

e preconceitos ainda existentes, no sentido de perceber no outro uma diversidade de saber. 

Por fim, é importante salientar o potencial do profissional educador enquanto 

agente transformador, não de realidades, mas de perspectivas. Foram momentos produtivos, 

de grande enriquecimento para os alunos e, principalmente, para minha formação enquanto 

educadora. Desejo que este trabalho possa ser incentivador, contribuindo para a prática 

docente dos professores como foi para o fortalecimento da minha identidade profissional. 
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APÊNDICE A – Questionário aplicado aos os alunos 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - UECE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA EM REDE NACIONAL  

QUESTIONÁRIO - IST E GRAVIDEZ PRECOCE 

IDADE: ________        SEXO:_________ 

 

01. Marque a opção que melhor define o seu meio familiar quanto ao grau de abertura para a conversa 

sobre temas relacionados com a educação sexual:  

a) (    ) inacessível.  

b) (    ) parcialmente acessível.  

c) (    ) totalmente acessível. 

 

02. Marque a opção que mais se ajuste ao nível de risco, que você julga ter, em adquirir uma infecção 

sexualmente transmissível.  

a) (    ) Baixo.   b) (    ) Médio.    c) (    ) Alto. 

 

03. Marque a opção que mais se ajuste a possibilidade, que você julga ter, em engravidar ou 

engravidar sua parceira. 

a) (    ) Baixo.   b) (    ) Médio.    c) (    ) Alto. 

 

04. Na sua opinião, quem deve tem uma maior responsabilidade em utilizar métodos contraceptivos? 

a) (    ) O Homem   .b) (    ) A mulher.    c) (    ) Os dois. 

 

05. Qual o período em que a mulher tem uma maior probabilidade em engravidar?  

a)(    ) Durante os dias da menstruação. 

b)(    ) Nos 5 dias após a menstruação. 

c) (    ) Entre 11 e 18 dias após a menstruação. 

 

06. Relacionado aos métodos contraceptivos, qual alternativa você considera verdadeira? 

a)(    ) A pílula contém hormônios que inibem a ovulação. 

b) (    ) A pílula do dia seguinte apresenta a mesma ação das pílulas anticoncepcionais, podendo ser 

usada frequentemente como um método contraceptivo. 

c) (    ) Os efeitos da pílula não são perdidos quando associada a outros medicamentos como, por 

exemplo, antibióticos.  

d) (    ) Com a vasectomia, o homem não sente mais prazer no sexo. 

e) (    ) A pílula anticoncepcional é um método que só deve ser usada na adolescência quando o ciclo 

menstrual está irregular. Na idade adulta, a mulher já sabe exatamente quando ovular. 

 

07. Qual o método contraceptivo que você mais utiliza? 

a) (    ) Métodos hormonais (pílula, injeções, adesivos). 

b) (    ) Camisinha. 

c) (    ) Métodos naturais (tabelinha, coito interrompido) 

d) (    ) Não utilizo nenhum método. 

e) (    ) Não tenho vida sexual ativa. 

 

08. Cite até três procedimentos comportamentais mais eficientes para a promoção e proteção da saúde 

sexual. 
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APÊNDICE B – Jogo didático “Na trilha da prevenção” – Produto Educacional desse TCM 

 

Este Trabalho de Conclusão de Mestrado (TCM) foi desenvolvido no Centro de 

Ciências da Saúde (CCS), da Universidade Estadual do Ceará (UECE), sob orientação  da 

Profª. Drª. Alana Cecília de Menezes Sobreira, e contou com o apoio financeiro da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal de Nível Superior (CAPES). 

 

MATERIAL 

 

 Cartelas “Desafio”, confeccionadas em folha ofício, coladas em cartolina preta 

cortadas no tamanho de 10 cm x 15 cm e encapadas com folhas adesivas transparentes, 

contendo perguntas de níveis fácil, médio e difícil, abordando temas relacionados à 

Educação sexual; 

 Dado apresentando arestas de 30 cm confeccionado com isopor, fitas pretas, cartolina 

simples e folhas coloridas do tipo EVA
®
. 

 Tabuleiro construído na quadra esportiva, com trilhas enumeradas de 01 a 50 com 

sinalização de “Entrada” e “Saída”, onde alguns números são marcados aleatoriamente 

com uma interrogação (“?”), para a representação das cartelas “desafio”. As trilhas do 

tabuleiro são confeccionadas com folhas coloridas de EVA
®

 com dimensões “25cm x 

48cm”, colados sobre cartolinas coloridas de uma face com dimensões“45 cm x 65 

cm”.  

 

REGRAS DO JOGO 

 

 Os alunos são divididos em equipes onde cada uma escolheu um componente para 

representá-los no tabuleiro. 

 Para jogar, é necessário lançar o dado e avançar o número de casas correspondentes ao 

número sorteado; 

 Caso o aluno caía nas casas marcadas com a “?”, respondem a uma das cartelas 

“Desafio”. Respondendo corretamente à pergunta, o aluno avança três casas, caso 

contrário, ele deve retornar duas casas.  

 As perguntas contidas nas cartelas são então lidas para todos os participantes. Após a 

leitura, a equipe tem um tempo de um minuto para se reunir e debater sobre a resposta 

correta, ao final do tempo previsto, o pino deve responder à pergunta correspondente; 

 Vence a equipe que chegar primeiro ao final da trilha. 
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Cartelas desafio 

 

01. Explique o método da tabelinha. 

02. Como é denominado esse método contraceptivo? 

 

Fonte: https://www.rbsdirect.com.br/imagesrc/24877182.jpg?w=700. Acesso em 05 maio. 2019. 

03. Qual o objetivo desse método? 

 

Fonte:https://img.vixdata.io/pd/jpg-large/pt/sites/default/files/d/diu-de-cobre0219-1400x800.jpg. Acesso em 05 

maio. 2019. 

04. O que é laqueadura? 

05. Qual estrutura é seccionada na vasectomia? 

06. O que é isso?    (Mostrar uma camisinha feminina) 

07. Explique sobre a eficácia do coito interrompido. 

08. Dê um exemplo de método contraceptivo de barreira. 

09. Cite três IST. 

10. Qual o objetivo desse método? 

https://img.vixdata.io/pd/jpg-large/pt/sites/default/files/d/diu-de-cobre0219-1400x800.jpg
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Fonte: https://www.facebook.com/809284055760707/posts/1876023675753401/.Acesso em 05 maio. 2019 

11. O que são espermicidas? 

12. A pílula anticoncepcional é capaz de barrar a disseminação de IST? 

13. Em que consiste esse método? 

 

Fonte: https://img-21.ccm2.net/lf7Olex6FkLVPnQ8lkIbICsESBQ=/dcf8563b30474767a4267d12381f65d7/ccm-

faq/2417-DEwQ166lG7kJuvHc-s-.pngAcesso em 05 maio. 2019 

14. Qual a estrutura que o gameta feminino percorre, após a ovulação? 

15. Qual o gameta feminino? 

16. Qual o gameta masculino? 

17. Qual a glândula sexual masculina? 

18. Qual a glândula sexual feminina? 

19. Qual o líquido composto por gametas e fluidos provenientes das glândulas acessórias no 

homem? 

20. O que é contracepção? 

21. Qual o outro aspecto importante da utilização da camisinha além do contraceptivo? 

22. Qual o período fértil da mulher? 

https://img-21.ccm2.net/lf7Olex6FkLVPnQ8lkIbICsESBQ=/dcf8563b30474767a4267d12381f65d7/ccm-faq/2417-DEwQ166lG7kJuvHc-s-.png
https://img-21.ccm2.net/lf7Olex6FkLVPnQ8lkIbICsESBQ=/dcf8563b30474767a4267d12381f65d7/ccm-faq/2417-DEwQ166lG7kJuvHc-s-.png
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23. Qual o período fértil do homem? 

24. O uso de alguns antibióticos pode interferir no efeito do anticoncepcional hormonal? 

25. A sífilis é uma infecção ocasionada por vírus ou bactéria? 

26. A AIDS é uma infecção ocasionada por vírus ou bactéria? 

27. Cite duas medidas preventivas contra o HIV. 

28. O HIV ataca o sistema imunológico, deixando a pessoa mais suscetível a doenças 

chamadas de oportunistas. Quais as células mais atingidas por esse vírus? 

29. Em que consiste o adesivo anticoncepcional? 

30. O que é menarca? 
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - UECE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA EM REDE NACIONAL PROFBIO 

 

Eu, Márcia Maria Braga Bantim, aluna do Mestrado PROFBIO/UECE, sob 

orientação da Prof.ª Dra. Alana Cecília de Menezes Sobreira, estou realizando uma pesquisa 

sobre temas relacionados à educação sexual, ressaltando as Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST) e a gravidez na adolescência com alunos do Ensino Médio da Rede 

Pública de Fortaleza – CE. 

Solicitamos, por meio deste, seu consentimento para realizar a nossa pesquisa 

científica, intitulada “Trabalhando gravidez e infecções sexualmente transmissíveis na 

adolescência com alunos do ensino médio”, em sua Escola.   

Informamos que a aplicação de questionário ao aluno participante poderá causar 

uma situação de vulnerabilidade e constrangimento, pois algumas perguntas serão de cunho 

pessoal. Entretanto, a participação do aluno não é obrigatória, nem haverá qualquer tipo de 

identificação ou remuneração para o participante, que em qualquer momento, caso sinta 

desconforto, poderá desistir, sem qualquer prejuízo ou retaliação ao aluno participante. 

Estaremos à inteira disposição para prestar mais esclarecimentos ou dúvidas por meio 

do meu telefone (85)98898-2777 ou e-mail: mbantim@gmail.com.  

Garantimos que todas as respostas encontradas na pesquisa serão utilizadas 

exclusivamente para fins científicos e que as identidades dos participantes da pesquisa serão 

mantidas em total sigilo.  

Os resultados da pesquisa serão analisados e poderão ser divulgados em palestras, 

conferências, periódico científico ou outra forma de divulgação.  

        ___________________________________  

 Márcia Maria Braga Bantim, 

 Mestranda PROFBIO 

 

 

 

 

mailto:mbantim@gmail.com
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APÊNDICE D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do aluno 

  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - UECE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA EM REDE NACIONAL 

PROFBIO 

 

Eu,______________________________________________ portador(a) do RG nº 

_____________________, ciente das informações recebidas, concordo em participar da coleta 

de dados da pesquisa intitulada “ Trabalhando gravidez e infecções sexualmente 

transmissíveis na adolescência com alunos do ensino médio” a ser realizada sob a 

responsabilidade de Márcia Maria Braga Bantim (nº de matrícula: 17193041), discente do 

Mestrado Profissional em Ensino de Biologia, pela Universidade Estadual do Ceará -UECE.  

Estou ciente de que durante as ações de coleta de dados estarei sujeito(a) a situação de 

constrangimento, uma vez que depararei com perguntas pessoais, que poderão despertar certo 

desconforto, porém fui informado(a) de que os resultados encontrados na pesquisa serão 

utilizadas apenas para fins científicos e que as identidades dos participantes serão mantidas 

em total sigilo, não sendo mencionado nome ou sobrenome, nem qualquer outra forma de 

identificação dos mesmos. Estou ciente também de que a instituição não disporá de nenhum 

tipo de despesa ou gratificação pela referida participação, e que a não participação não 

acarretará qualquer prejuízo ao participante no seu direito a receber assistência nessa 

instituição.  

Tendo em vista, que fui satisfatoriamente informado (a) e esclarecido (a) sobre a 

pesquisa e que o pesquisador estará disponível em qualquer momento para prestar mais 

esclarecimentos acerca dos procedimentos utilizados na pesquisa e das formas de divulgação 

expresso meu livre consentimento para atuar como sujeito da pesquisa.  

 

                                                           Fortaleza, ___de __________ de 2019. 

 

_________________________________________ 

   Assinatura do participante 
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APÊNDICE E - Termo de Assentimento Livre e Esclarecido aos pais 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - UECE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA EM REDE NACIONAL 

PROFBIO 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS PAIS 

O menor de idade pelo qual o(a) senhor(a) é responsável está sendo convidado(a) 

a participar da pesquisa “Trabalhando gravidez e infecções sexualmente transmissíveis na 

adolescência com alunos do ensino médio”, de responsabilidade do pesquisador Márcia Maria 

Braga Bantim, sob orientação da Profª. Drª. Alana Cecília de Menezes Sobreira. Tal pesquisa 

tem o objetivo trabalhar com alunos do Ensino Médio de uma escola pública de Fortaleza 

temas relacionados a educação sexual, ressaltando IST e a gravidez na adolescência. 

Caso você autorize, o menor de idade participará de uma coleta de dados que 

envolverá diferentes atividades lúdicas e resolução de um questionário sobre o assunto. Vale 

ressaltar, que a participação é voluntária e que o menor de idade poderá a qualquer momento 

deixar de participar da pesquisa, sem qualquer prejuízo ou danos. A recusa em participar não 

acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido pelo pesquisador. 

Comprometemo-nos a utilizar os dados coletados somente para pesquisa e os 

resultados poderão ser veiculados através de artigos científicos e revistas especializadas e/ou 

encontros científicos e congressos. Os resultados da pesquisa serão analisados de forma 

agregada, sem informações individualizadas, de forma a resguardar a identidade do 

participante.  

A participação neste estudo não terá nenhum custo, nem haverá qualquer vantagem 

financeira. Todos os participantes poderão receber quaisquer esclarecimentos acerca da 

pesquisa e, ressaltando novamente, terão liberdade para não participarem, ou não 

responderem qualquer uma das perguntas, quando assim acharem mais conveniente. 

Se você autorizar participação do menor de idade neste estudo estará contribuindo 

para melhor compreender como é percebido o tema acima citado por parte dos alunos, assim 

como melhorar a qualidade do ensino na educação básica. 

 

ASSENTIMENTO 
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Eu, _______________________________________ declaro que entendi os objetivos da 

participação do menor de idade _____________________________________ pelo qual sou 

responsável na referida pesquisa, aceitando, portando, a contribuição do mesmo para o estudo. 

 

Fortaleza-CE, _____de______________2019 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do responsável 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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