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Resumo 

Buscou-se desenvolver uma análise de materiais bibliográficos sobre sexualidade, construindo 
um argumento pautado na importância do trabalho com a educação sexual na educação 
básica. Para realização desse trabalho foi desenvolvido um levantamento bibliográfico na base 
de dados Scielo (http://www.scielo.org/php/index.php). A palavra-chave utilizada para a 
busca de artigos foi educação sexual a qual estava relacionada com a temática do trabalho em 
questão. Antes e ainda hoje, falar a respeito de sexualidade gera constrangimentos por parte 
de todos os envolvidos. Assim, alunas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID), com o intuito de abordar tal tema com maior precisão e cautela 
desenvolveram uma sequência de aulas, conhecida por sequência didática que encontra-se 
ainda em forma de proposta e será aplicada em algumas escolas públicas de Itabaiana- SE. 

Palavras-chave: Educação sexual; sequência didática; revisão bibliográfica 

Abstract  

We sought to develop an analysis of bibliographic materials on sexuality, constructing an 
argument founded on the importance of working with sex education in basic education. To 
perform this study was developed in a bibliographic database Scielo 
(http://www.scielo.org/php/index.php). The keyword used to search for articles was sex 
education which was related to the theme of the work in question. Before and even today, 
talking about sexuality generates constraints on the part of all involved. Thus, students from 
the Institutional Scholarship Program for New Teachers (PIBID), in order to address this issue 
with greater precision and a carefully developed sequence of classes, known as didactic 
sequence that is still in the form of proposal and will be applied in some public schools 
Itabaiana-SE. 
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Introdução  

Abordar o tema orientação sexual envolve não só a questão afetiva, como também sobre 

gênero e suas participações na sociedade, o respeito independente da cultura e crença, o 

prazer com responsabilidade, entre outras que geram opiniões discrepantes (BRASIL, 1998)  

O presente artigo é resultado de uma parceria entre o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID) e profissionais da educação básica, os quais visam abordar a 

sexualidade no contexto escolar de maneira educativa e dinâmica. Buscou-se realizar um 

levantamento de informações sobre sexualidade como base para destacar a importância de 

trabalhar tal temática em âmbito escolar. Partindo da dificuldade de abordar esse tema em sala 

de aula pelos professores da educação básica, foi elaborada uma proposta de aula na forma de 

sequência didática.  

Entendemos que embora o tema sexualidade geralmente causar desconforto para os pais e por 

isso nem sempre ser debatido pela família, existe uma educação informal de valores na qual 

os filhos espelham-se nos pais, recebem recomendações, observam o comportamento dos 

chefes da sua família. A mídia por sua vez tem grande frequência na formação de conceitos e 

procedimentos tomados por crianças e adolescentes. Os meios de comunicação nem sempre 

transmitem suas informações de forma condizente com a faixa etária dos jovens.  

Uma pesquisa5 realizada em escolas municipais do Recife- PE apontou os temas de 

sexualidade e meio ambiente como aqueles que mais despertam atenção dos alunos. A escola 

então, se constitui como uma das principais ferramentas disseminadoras de informação. É 

nela que os jovens passam a maior parte do tempo fazendo amizades e assim, sentindo-se à 

vontade para conversar sobre suas principais dúvidas. Para Morales e Batista (2010), a escola 

desenvolve um importante papel para fornecer as informações corretas sobre os conceitos 

adequados da sexualidade humana. Além disso, é no ambiente escolar que deve ser 

estimulado pesquisas a respeito das diferentes culturas e seu envolvimento com a sexualidade, 

esclarecendo principalmente os mitos e as falsas crenças que muitas vezes aparecem em 

conversas dos jovens. 

Em pesquisa realizada com alguns adolescentes, Borges, Nichiata e Schor (2006) apontaram 

os amigos como os sujeitos com quem os jovens mais se sentiam à vontade para falar sobre 

                                                           
5 LIMA, Kênio Erithon Cavalcante; VASCONCELOS, Simão Dias. Análise da metodologia de 
ensino de ciências nas escolas da rede municipal de Recife. Ensaio: aval. Pol. Públ. Educ., Rio de 
Janeiro, v.14, n.52, p. 397-421, jul./set. 2006. 
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sexo. Os participantes citaram também os professores e profissionais da saúde como os 

indivíduos que eles conversam para esclarecimento de dúvidas relacionadas à prevenção de 

doenças sexualmente transmissíveis DST/AIDS. Os pais também foram indicados como 

esclarecedores de dúvidas que não são apenas relacionadas às questões de sexualidade. Os 

autores dessa pesquisa afirmam que todos esses sujeitos necessitam estar integrados como 

participadoras das ações de promoção da saúde sexual e reprodutiva de adolescentes. 

Revisão bibliográfica sobre Educação sexual 

Como primeiro passo para a criação da sequência didática, realizamos o levantamento de um 

breve panorama da produção científica sobre sexualidade e educação. Foi desenvolvido um 

estudo descritivo com caráter bibliográfico na base de dados Scielo 

(http://www.scielo.org/php/index.php). O principal objetivo foi conhecer o que foi 

pesquisado nos últimos anos sobre educação sexual nas escolas, aprimorando nossos 

conhecimentos e tomando tais trabalhos como base para nos capacitar. As palavras chaves 

para realização da pesquisa foram específicas, relacionadas à temática em questão: educação 

sexual. Os artigos encontrados foram datados entre o período de 1992 a 2011. E em sua 

maioria estavam relacionados ao ensino de educação sexual, gravidez indesejada na 

adolescência e as doenças sexualmente transmissíveis DST/AIDS. No presente artigo 

apresentaremos alguns desses trabalhos que estavam relacionados com a proposta da 

sequência didática. 

Morales e Batista (2010) descrevem em seu artigo o entendimento de conceitos sobre 

sexualidade por jovens que apresentam diagnóstico de deficiência intelectual, em aulas de 

orientação sexual. O jovem que é diagnosticado com tal deficiência deve receber, sem 

distinções, orientação tanto dos familiares quanto da escola, pois tais alunos tendem a ser 

mais isolados, e as ocasiões de aprendizagem com colegas são restringidas. 

Carvacho, Silva e Melo (2008) realizaram uma pesquisa com adolescentes grávidas para 

investigar o nível de conhecimento delas acerca da fisiologia e anatomia da reprodução. 

Obtiveram como resultado que a maioria dessas adolescentes apresentava conhecimento 

insatisfatório sobre a fisiologia e aspectos fisiológicos da reprodução, tendo identificado com 

facilidade apenas os órgãos localizados externamente. Os autores afirmam que o índice de 

adolescentes grávidas é maior em populações de baixa renda.  
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No Brasil, assim como em muitos outros países, o índice crescente de 
gravidez na adolescência representa um problema social e de saúde pública, 
devido às repercussões biológicas, psicológicas e sociais que podem ser 
acarretadas nesta faixa etária. (CARVACHO, SILVA e MELO, 2008)  

Silva e Neto (2006) fizeram uma pesquisa baseada na metodologia do estado da arte, do que 

foi produzido em pós-graduações brasileiras sobre a formação de professores/educadores em 

relação ao trabalho com educação sexual. Apontaram em seus resultados o despreparo dos 

profissionais tanto em sua formação inicial quanto na continuada. Destacando a importância 

de trabalhar o tema sexualidade não apenas com jovens, mas também com crianças.  

A Educação Sexual de crianças e de jovens sempre existiu, mas se fez mais 
pela omissão e repressão do que por intermédio de uma educação dialogal, 
humanista e libertária. A família, desde o nascimento da criança, incute o 
que é permitido ou não em matéria de sexualidade, nem sempre de forma 
verbalizada. Na escola, os professores repassam consciente ou 
inconscientemente noções sobre Sexualidade e Educação Sexual, por meio 
de verbalizações e/ou posturas, noções essas que recebem reforço dos meios 
de comunicação, podendo ser positivas e instrutivas ou repressoras e 
castradoras. (SILVA E NETO, 2006) 

Silva e Carvalho (2005) realizaram entrevistas individuais com professoras que trabalham 

esse tema em escolas da rede municipal de ensino de Uberlândia. As falas das professoras 

mostraram as diversas dificuldades que são enfrentadas por elas, destacando o 

constrangimento que precisou ser superado por elas e pelos alunos. Falaram também da 

necessidade de elaborar aulas que acatem aos interesses de cada turma. As professoras 

ressaltaram que dessa forma, precisam preparar aulas distintas, exigindo assim um maior 

tempo delas para dedicação dessas atividades. Além disso, as professoras falaram que são elas 

que constroem o material, já que a escola não dispõe de muitos recursos pedagógicos. Como 

resultado do projeto elas notaram que os alunos deixaram de lado algumas brincadeiras como, 

passar a mão no corpo do outro, deixando de escrever na porta dos banheiros, entre outros 

comportamentos que foram apontados por elas como resultados positivos.  

Alencar et al (2008) em sua pesquisa, destacou que as meninas tiveram um maior interesse em 

falar sobre questões relacionadas à menstruação, gravidez e virgindade. Além disso, a partir 

do material que foi construído os jovens relataram que gostaram da experiência e indicaram 

que o material deveria ser disponibilizado para toda a instituição.  

Estudos dessa natureza permitem ao pesquisador conhecer o que tem sido produzido sobre o 

tema específico em um determinado espaço de tempo. Além disso, permitem também 
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organizar dados e estimular que novas pesquisas sejam realizadas na área. Diante das ideias 

supracitadas, torna-se essencial que trabalhos como esse sejam realizados na área da 

educação. Importante que não sejam apenas realizados, mas, divulgados no meio educacional 

atingindo educadores e os ajudando a lidar com os discursos voltados para corpo, gênero e 

sexualidade no cotidiano escolar. 

Como discutir sexualidade utilizando novas metodologias 

As estratégias abordadas pelas novas metodologias no ensino têm muitos aspectos positivos, 

principalmente quando baseia a atividade escolar na atividade mental dos alunos no âmbito do 

estudo, visando à formação de um pensamento autônomo, e no empoderamento do aluno. 

Qualquer conteúdo quando é apresentado de forma dinâmica proporciona a todos os alunos, a 

construção de conhecimentos sistematizados e o desenvolvimento de suas capacidades 

intelectuais requeridas para a continuidade dos estudos, série a série, e para as tarefas sociais e 

profissionais. 

Moreira e Folmer (2011) destacam em seu trabalho a importância da criação de um material 

didático para trabalhar Sexualidade em sala de aula, em função do reconhecimento da 

necessidade e da importância em se abordar este tema na escola com os professores e 

pais/responsáveis e, também com os alunos/filhos, bem como, a constatação da necessidade 

de recursos didáticos adequados para o desenvolvimento destas atividades.  Como resultado 

da aplicação de uma cartilha os autores afirmaram que o recurso didático facilitou a 

compreensão do conteúdo, permitiu que os adolescentes se sentissem mais à vontade pra falar 

sobre a temática, possibilitando ainda uma aproximação entre pais e filhos, proporcionando 

um acolhimento maior do tema sexualidade a partir dos esclarecimentos das dúvidas que 

foram apontadas pelos pais.  

Nota-se assim, que a criação de novas metodologias para o ensino de sexualidade apresenta-se 

como ferramentas necessárias para enfrentar algumas das dificuldades que surgem ao abordar 

essa temática em sala de aula. 

Nós optamos por trabalhar com o uso de sequências didáticas para abordar a sexualidade nas 

escolas, uma vez que o objetivo inicial do projeto é realizar um trabalho a partir das 

dificuldades encontradas em sala de aula ao debater esse tema. Sequências didáticas 

consistem em uma sequência de aulas realizadas mediante colaboração entre pesquisadores e 
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professores em que sua aplicação e avaliação funcionam como meio de diminuir a lacuna 

pesquisa-prática no ensino de ciências. (NASCIMENTO, 2009) 

O uso de sequências didáticas como proposta para o ensino de Educação 

sexual  

A sequência didática que está sendo proposta é uma parceria entre alunos de graduação do 

curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Sergipe e com alguns professores de 

Biologia da educação básica da cidade de Itabaiana- SE. Foram realizadas entrevistas 

informais com o intuito de investigar se os professores abordavam questões relacionadas à 

sexualidade em sala de aula, as dificuldades enfrentadas por eles e se havia indicativos da má 

informação por parte dos alunos quanto aos métodos anticonceptivos.  

Os professores apontaram que os alunos têm muitas curiosidades em relação ao tema, e por 

vezes sentem-se constrangidos quando eles respondem aos seus questionamentos. Em 

pesquisa desenvolvida na cidade de Cuiabá-MT, Pagan (2004) encontrou dados mediante 

análise de questionários que havia uma tendência de respostas discentes manifestando 

correlação entre nervosismo e constrangimento do professor ao falar do tema, com a resposta 

parecida dada pelas turmas. 

Ao observar os alunos matriculados no colégio em que esses docentes lecionam, no turno 

matutino, notou-se a presença de adolescentes grávidas. Havia também presença de cartazes 

que mostravam como decorre a vida de uma adolescente com filhos e de uma adolescente sem 

filhos. Os professores destacaram a importância de trabalhar esse tema em forma de aula para 

que os alunos consigam ter acesso às informações mais concretas e descartando ideias 

errôneas encontradas fora do ambiente escolar.  

Havia em uma das escolas um programa intitulado por “Saúde e Prevenção nas escolas”, 

devido à presença de algumas adolescentes grávidas e/ou que já tem filhos e muitas das vezes 

necessitam leva-los para a escola. Notou-se entre os professores entrevistados que todos eles 

abordavam o tema, sexualidade, em sala de aula. Na maioria das vezes a abordagem da 

temática em sala de aula ocorre devido ao conteúdo do Corpo Humano e outras vezes a partir 

da curiosidade dos alunos. 

A Sequência didática será dividida em quatro momentos, levando em torno o uso de oito aulas 

para ser aplicada. No ensino fundamental, o foco na sexualidade está voltado para questões de 
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saúde e o envolvimento da mídia, sendo apresentada para a turma notícias reais, ou fictícios 

para que os alunos reflitam sobre os casos e definam uma postura própria.  

Num primeiro momento será realizado um jogo com o objetivo de realizar um levantamento 

do conhecimento prévio dos alunos sobre sexualidade. O jogo consiste em uma roleta com 

perguntas pertinentes ao tema e será denominado de “O que eu sei sobre sexualidade”. A 

turma será dividida em dois grandes grupos, nos quais haverá um revezamento entre os 

participantes. Para cada rodada, participarão um representante de cada equipe. As respostas 

que mais chamarem atenção deverão ser anotadas no quadro com o intuito de esclarecer as 

dúvidas dos alunos. Para construção da roleta foram utilizados os seguintes materiais: isopor; 

cartolina; e papel cartão colorido.  

O segundo momento será realizada uma aula expositiva para melhor esclarecimento de 

questões como uso de anticoncepcionais, de doenças sexualmente transmissíveis DST/AIDS, 

bem como preveni-las. A aula será composta por imagens relacionadas à temática, 

esclarecimentos sobre os métodos anticonceptivos, falará sobre puberdade, fecundação e 

serão apresentadas notícias da atualidade que exibem a temática. Além disso, será apresentado 

aos alunos trechos das músicas A Via Láctea, de Renato Russo, e Ideologia, de Cazuza, 

artistas que foram contaminados com o vírus HIV, desenvolveram a AIDS chegando a óbito, 

mas usaram a música como meio para falar da doença. No início da aula será disponibilizada 

uma caixinha na qual os alunos poderão depositar suas dúvidas anonimamente, para evitar 

constrangimento por parte dos adolescentes. A caixinha de dúvidas será denominada de “O 

que eu desejo saber sobre sexualidade”. As perguntas feitas pelos alunos serão respondidas 

na aula seguinte. 

O terceiro momento incide em relacionar a mídia com os assuntos relacionados à saúde. Serão 

apresentadas aos alunos de que forma as questões sobre, DST/AIDS, gravidez indesejada, e 

aborto, estão sendo trabalhadas pela mídia. Com objetivo de desenvolver a oralidade dos 

alunos, a turma será dividida em pequenos grupos, em que cada grupo receberá uma 

problematização contextualizada com o que foi visto nos momentos anteriores. Cada grupo 

deverá debater entre eles e em seguida, cada um vai expor a problemática que lhes foi 

passada. Em seguida deverão apresentar o que o grupo debateu e permitir que os demais 

possam opinar. 

No quarto momento será confeccionado pelos próprios alunos um jornalzinho como material 

didático, o qual deverá ser disponibilizado para todo o colégio. A confecção deste material 
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visa estimular e analisar a criatividade dos mesmos. Além disso, serão observadas a escrita, a 

ortografia e a interpretação textual desses discentes. Eles deverão desenvolver desenhos, 

histórias em quadrinhos, e/ou textos que envolvam a temática trabalhada em sala. Este 

material será utilizado como forma de avaliar aquilo que foi exposto para eles durante a 

aplicação da Sequência Didática. O material recolhido que comporá o jornalzinho passará por 

uma análise e as modificações necessárias serão feitas para que possa ser distribuído para todo 

o colégio.  

A atividade final terá uma contribuição não apenas para esta turma, sendo de grande 

importância para toda a comunidade escolar, visto que o material terá a linguagem dos 

próprios adolescentes e conterá as dúvidas que são pertinentes entre os jovens. 

Para observação dos dados será utilizado um diário de campo. Após a análise dos dados da 

aplicação da sequência no ensino fundamental, a sequência será adaptada para aplicação no 

ensino médio. Com o foco voltado para questões relacionadas a gênero, ainda dentro da 

temática sexualidade. 

Considerações finais 

Diante da importância de trabalhar a sexualidade no âmbito escolar destaca- se a necessidade 

da criação de novas metodologias para abordagem do tema em questão. O projeto descrito no 

presente artigo ainda se encontra na forma de proposta. Para construção da Sequência 

Didática os pesquisadores além da realização da busca de artigos, contaram com o auxilio de 

um professor orientador especialista em sequências didáticas para que a mesma pudesse ser 

avaliada antes da sua aplicação.  

Antes de colocar a proposta em prática, a turma que for escolhida será observada algumas 

aulas antes, para que os pesquisadores deste trabalho possam conhecer melhor a turma e se 

achar necessário fazer modificações na sequência, além disso, é importante que os discentes 

possam ter contato com os pesquisadores para que se sintam mais a vontade durante a 

aplicação da sequência didática. 

Espera-se com este trabalho que a temática seja inclusa durante as aulas e não apenas 

permaneça nas conversas informais entre os alunos, esclarecendo assim, todas as dúvidas 

existentes entre eles de forma correta, como uma forma de evitar a gravidez indesejada na 

adolescência, prevenir doenças sexualmente transmissíveis e combater o aborto. 
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