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Resumo 

A aprendizagem é um processo que integra professores e alunos, ambos com papéis e 
responsabilidades distintas. Este artigo tem como objetivo descrever situações vivenciadas no 
componente curricular Prática Educativa VI, em um curso de Formação de Professores 
realizado no município de Feira de Santana, Bahia, no qual os 45 professores participantes 
desenvolveram práticas educativas voltadas a aspectos da sexualidade humana, para serem 
utilizadas com seus alunos adolescentes. A valorização das experiências dos docentes e o 
estímulo à sua criatividade motivaram a criação de atividades diferenciadas sobre 
sexualidade. Ao final do curso, o discurso dos professores nos leva a crer que houve um 
despertamento para a elaboração de novas estratégias de ensino que se adequem ao perfil e às 
necessidades de seus educandos. 

Palavras-chave: Formação de Professores; Prática Educativa; Sexualidade. 

 

Abstract 

Learning is a process that integrates teachers and students, both with distinct roles and 
responsibilities. This article aims to describe situations lived at VI Educational Practice’s 
subject, at a Teacher’s Training Course in Feira de Santana city, Bahia, in which a group of 
45 teachers developed educational practices focus on the looks of human sexuality, to be used 
for their adolescent’s students. The increased value of teacher’s experiences and the 
encouragement to their creativity motivated them to elaborate different activities about 
sexuality. At the end of the course, teacher’s speech took us to believe that they were woken 
up to elaborate new methodologies of education that adapt themselves to students’ needs. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de ensino-aprendizagem se caracteriza pela apropriação dos 

educandos de um determinado assunto abordado pelo professor, que tem um papel 

significativo nesta relação. O professor deve propiciar algumas condições necessárias neste 

processo, especialmente no que diz respeito às estratégias de que se utilizará para efetivar a 

transposição didática do tema, ou seja, a forma pela qual o conhecimento científico passa a 

fazer parte do universo do aluno. O saber acadêmico serve de base para legitimar o saber 

ensinado, cuja mediação é feita pelo docente. 

Este artigo relata uma experiência vivenciada no curso de Formação de 

Professores em Ciências Biológicas da UEFS, oferecido a 45 professores efetivos da rede 

pública estadual da Bahia, durante o desenvolvimento do componente curricular Prática 

Educativa VI. Estes cursos foram criados com o intuito de possibilitar uma formação 

acadêmica mínima exigida para o exercício do magistério, pois estes professores atuavam nas 

escolas sem formação superior mínima. Um dos objetivos deste componente foi a elaboração 

e discussão de atividades enfocando a sexualidade, considerando os saberes prévios dos 

docentes e seu contexto sócio-cultural. 

Segundo Louro (1998, p. 88), “a sexualidade tem a ver com o modo como as 

pessoas vivem seus desejos e prazeres, tem a ver, portanto, com a cultura e a sociedade, mais 

do que com a biologia”, e a escola, enquanto espaço de socialização dos indivíduos, está “[...] 

envolvida com as formas culturais e sociais de vivermos e constituirmos nossas identidades 

de gênero e nossas identidades sexuais”. 

Descrevemos neste trabalho os resultados obtidos a partir da experiência do saber 

ensinado anteriormente, adquirido através dos livros didáticos, ao “novo” saber científico, 

proveniente da formação acadêmica da qual o grupo de docentes participou. Com a sua 

realização pretendeu-se incentivar os professores a desenvolverem um trabalho pedagógico 

sistematizado e de forma contínua em suas escolas, compreendendo a importância de dialogar 

sobre um tema que faz parte da vida de alunos, de professores e de toda a comunidade escolar 

– a sexualidade humana.   

 

METODOLOGIA 
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Este trabalho é um relato de experiência vivenciado com 45 professores da rede 

pública estadual e municipal inseridos no Programa de Formação de Professores – 

Licenciatura em Ciências Biológicas, modalidade presencial, em cooperação entre a 

Universidade Estadual de Feira de Santana e a Secretaria de Educação do Estado da Bahia. 

Neste curso, ministramos a componente curricular Prática Educativa VI, em 2008, cuja 

ementa propõe reflexões sobre a prática docente frente às relações humanas, incluindo a 

sexualidade e as relações com a natureza. Aqui serão considerados os aspectos relativos à 

sexualidade humana.  

Durante o dia os professores mantinham suas atividades profissionais de docência, 

e no turno noturno participavam do curso de formação. Eram de municípios próximos a Feira 

de Santana, como Antônio Cardoso, Ipirá, São Sebastião do Passé, Coração de Maria, 

Conceição do Jacuípe, Cachoeira, São Félix, São Gonçalo, Santo Amaro, entre outros.  

Propomos aos professores que, a partir do conhecimento teórico apreendido nas 

componentes curriculares ministradas paralelamente, elaborassem práticas educativas 

direcionadas à abordagem desse tema em sala de aula, vislumbrando seus alunos/as. A 

intencionalidade tinha como sentido motivar os docentes para a produção de materiais 

didáticos e/ou de estratégias personalizadas para atender aos seus alunos, de acordo com as 

possibilidades e peculiaridades de cada escola, os recursos disponíveis e a cultura local. 

Organizaram-se em nove grupos, com cinco componentes cada, de acordo com as 

afinidades pessoais e/ou a localização dos municípios de origem. Inicialmente, solicitamos a 

definição de um assunto específico relacionado à sexualidade humana, considerando a 

importância de discuti-lo junto aos adolescentes com os quais trabalhavam. Definido o tema, 

fizeram o levantamento de uma bibliografia básica que desse suporte teórico e fundamentasse 

as discussões, incluindo os livros didáticos de Ciências e Biologia adotados nas escolas em 

que atuavam. 

No segundo momento, reuniram-se e, a partir das experiências já vivenciadas nos 

grupos, elaboraram práticas educativas visando abordar os temas escolhidos. As propostas 

foram elaboradas sob a forma de um plano de trabalho, incluindo duração (carga horária), a 

faixa etária, série, os objetivos a serem alcançados, o desenvolvimento, e reflexões ou 

discussões sobre o assunto. As atividades criadas foram apresentadas e socializadas pelos 

grupos de forma interativa, analisando-se coletivamente o seu sentido, viabilidade real e 

possíveis (re)ações por parte do alunado. 
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A metodologia participativa tem sido bastante utilizada em determinadas áreas do 

conhecimento, como nas discussões sobre sexualidade, através da qual os sujeitos envolvidos 

são responsáveis, conjuntamente, pela construção do conhecimento. Vários autores têm 

utilizado diferentes técnicas, dinâmicas de grupo e oficinas, que são “ações educativas em que 

o trabalho dos educadores não se restringe ao plano intelectual ou cognitivo, que prevê 

informações e conhecimentos; envolvem principalmente mudança de comportamentos, 

atitudes e valores” (FAGUNDES, BARBOSA, 2007, p. 17). 

Na abordagem das questões sobre sexualidade deve-se ter em mente que não há 

comportamentos ou conceitos certos ou errados, sendo necessário proporcionar momentos de 

discussão sobre as subjetividades que a temática envolve, considerando o respeito às opiniões 

e escolhas alheias, os valores de cada indivíduo e a cultura da qual faz parte. Através do uso 

de metodologias participativas nas escolas, o professor pode proporcionar ao aluno um espaço 

de construção do saber, de construção da autonomia dos jovens. Silva (2002, p. 33) afirma 

que “a discussão das questões da sexualidade humana traz para a escola muitas das 

contradições de nossa sociedade, o que desencadeia um movimento de repensar a sexualidade 

tanto individual como coletiva, nos grupos, possibilitando a construção de novas idéias.” 

Utilizamos o estudo descritivo para discorrer sobre algumas estratégias de ensino 

propostas pelos professores para abordagem da sexualidade humana no espaço escolar. 

Segundo Triviños (1987), o estudo descritivo se propõe a conhecer um determinado grupo, 

seus valores e conhecimentos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao longo do curso foram feitas discussões de textos relacionados à sexualidade 

humana, com enfoque no período da adolescência, faixa etária que inclui os alunos com os 

quais estes docentes atuam. Os textos foram analisados com enfoque nas práticas educativas 

voltados ao ensino de Ciências Biológicas, centrando a atenção na transposição didática 

destes assuntos.  

Os professores participantes deste curso de formação situavam-se na faixa etária 

de 31 a 55 anos, sendo sete de sexo masculino, e 38 de sexo feminino. Um fator importante 

apresentado pelo grupo foi o tempo de serviço na educação, onde 49% tinham 21 anos ou 

mais de atividade docente, constituindo um desafio lidar com esta situaçãoii. Estas 
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informações nos fizeram (re)pensar em como desenvolver o curso diante do perfil dos 

discentes, que é bastante diverso do encontrado nas turmas de licenciatura de cursos diurnos. 

A primeira etapa deste trabalho foi a definição do tema, voltado à temática da 

sexualidade humana, possível e necessário de ser trabalhado no dia-a-dia dos professores, 

sempre visando a aplicação na sua prática profissional. Fizemos um levantamento de assuntos 

relacionados que poderiam ser discutidos na escola, e destes os escolhidos foram: métodos 

contraceptivos, aborto, sistema reprodutor e sexual masculino e feminino, gravidez, gênero, 

violência sexual e doenças sexualmente transmissíveis. 

Nas propostas de atividades os professores fizeram uso de estratégias variadas para 

abordar os assuntos escolhidos, tais como a utilização de músicas, jogos, criação de paródias, 

confecção de sistema reprodutor com massa de modelar, entre outros. Santos e Bruns (2000, 

p. 77) afirmam que “a utilização de diferentes técnicas e recursos didáticos transforma o 

aprendizado em algo lúdico e prazeroso, aumentando a motivação e o envolvimento dos 

alunos”. Ao serem apresentadas, os ouvintes davam contribuições relacionadas às suas 

vivências, sugerindo ou não modificações, ou exemplificando outros recursos possíveis de 

trabalhar, sempre no sentido de contribuir para a prática pedagógica. Faremos algumas 

considerações sobre algumas propostas apresentadas durante o curso. 

As propostas de atividades sobre o conhecimento do corpo apresentaram recursos 

como música, jogo (bingo com perguntas e respostas) e confecção do sistema reprodutor com 

massa de modelar, revelando um enfoque biologicista, embora em uma perspectiva lúdica e 

dinâmica. Sugerimos reflexões sobre o sentido do corpo para os adolescentes e a formação da 

sua auto-estima, relacionada à aceitação do próprio corpo no grupo social do qual faz parte. 

Suplicy et al (1998) colocam que as aulas precisam referir ao indivíduo como um todo, seus 

sentimentos e sua própria história, que envolve aspectos psíquicos, afetivos e emocionais, 

para além das discussões fragmentadas sobre a anatomia e fisiologia dos órgãos. 

Sobre os métodos contraceptivos e as doenças sexualmente transmissíveis (DST), 

observamos uma preocupação com o domínio de informações referentes à identificação dos 

métodos e do seu uso, bem como dos sinais e sintomas das principais DST, utilizando-se de 

jogos, músicas e gravuras. Sugerimos abordar vantagens e desvantagens dos métodos em 

adolescentes, enfatizando a necessidade de orientação de um profissional de saúde para a 

escolha do método adequado, uso correto e o acesso gratuito ao serviço de planejamento 
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familiar. Em ambos, reforçamos a importância de dialogar sobre sexo seguro e 

comportamentos sexuais que tornam os adolescentes vulneráveis. 

A atividade proposta sobre gravidez na adolescência foi de cunho reflexivo, 

propondo-se a discutir sobre paternidade e maternidade na adolescência a partir de uma 

dinâmica de grupo dirigida pelo professor, que atua como um provocador de questionamentos 

e inquietações sobre o tema. 

Para discutir as relações de gênero os professores apresentaram uma atividade em 

grupo para conhecer as opiniões dos alunos sobre vantagens e desvantagens de ser homem ou 

de ser mulher, seguindo-se a reflexões sobre a origem das diferenças e o significado no meio 

em que vivem. Essa discussão entre os adolescentes é importante porque  os instrumentaliza 

de tal forma que eles conseguem perceber como as relações entre os homens e mulheres 

foram socialmente estabelecidas e impostas e de que forma “sua ação no mundo também 

interfere nesse mesmo contexto social” (SUPLICY et al, 1998, p. 61). 

O tema violência sexual foi recebido com surpresa, visto que a escola ainda 

permanece pouco ativa sobre esta questão, o sendo a escolha justificada por conta do destaque 

que vem tendo através da mídia. A proposta foi discutir em grupos, situações reais ou fictícias 

retiradas de filmes, casos reais ou de livros, que envolvessem violência sexual com crianças 

ou adolescentes, relatadas pelos alunos. Os professores buscaram discutir os diversos tipos de 

violência sexual, promovendo reflexões sobre as formas de prevenção e de intervenção. 

Figueiró (2009) enfatiza a importância do uso de diferentes técnicas de abordagem 

dos aspectos relacionados à sexualidade, envolvendo o aluno de forma ativa, nas quais ele 

participa opinando, tirando dúvidas e expressando seus sentimentos. 

A escolha dos temas remete, de forma expressiva, a aspectos biológicos presentes 

no currículo escolar, mas também já aponta caminhos para abordagens reflexivas e dinâmicas, 

com a participação ativa do aluno. Dados da literatura apontam que, historicamente, o 

professor de Ciências e Biologia é o profissional apontado como responsável para abordar as 

questões da sexualidade, geralmente sob o ponto de vista biológico (MELO, FRANÇA, 2003; 

MELO, SANTANA, 2005). Nesse sentido, Oliveira (1998, p. 102) afirma que  

a idéia de que sexualidade tem a ver exclusivamente com reprodução leva, 
em geral, à convicção de que ‘educação sexual’ inclui apenas conteúdos 
afetos à biologia e à fisiologia do aparelho reprodutor. A redução da 
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sexualidade apenas ao seu caráter reprodutor não é um fato recente e é 
conseqüência da negação do sexo como fonte de prazer. 

 

De acordo com os PCN (BRASIL, 1997), os conteúdos de sexualidade estão 

organizados em três blocos: corpo, matriz da sexualidade; relações de gênero; e prevenção às 

doenças sexualmente transmissíveis/AIDS. Propõe uma discussão destes temas de forma 

vinculada à cidadania, à ética e aos direitos humanos, a ser realizada por todos os 

profissionais da educação. Como o conteúdo programático de Ciências e Biologia já inclui 

aspectos biológicos dos temas referidos pelos PCN, os professores, de um modo geral, 

acomodaram-se em atribuir sua abordagem apenas aos docentes destas disciplinas. Figueiró 

(2006) considera que as deficiências na formação dos professores e os seus contextos de 

atuação profissional são fatores que limitam e dificultam as ações transversais sobre o tema 

orientação sexual na escola. 

Percebeu-se uma dependência dos docentes em utilizar o livro didático como 

instrumento único do seu labor. Embora não tenha sido objeto deste trabalho, observamos que 

os livros didáticos são percebidos por alguns docentes como a base de todo o trabalho a ser 

desenvolvido na escola, e especialmente pelo fato deste grupo não ter formação específica na 

área de Ciências Biológicas, representa uma fonte segura sobre o conteúdo. 

Apesar do ritmo de vida já tão sobrecarregado dos professores, durante o dia entre 

a docência e a vida pessoal, e à noite, em curso, e a maioria residindo em outras cidades, 

houve uma participação significativa. Sobre essa situação, uma professora relatou: 

Apesar do cansaço, na hora em que entramos em atividade, por incrível que 
pareça, é uma verdadeira adrenalina, nos enchemos de entusiasmo e 
terminamos participando das atividades sugeridas, sem lembrar do cansaço. 
[...] A disciplina é um verdadeiro despertador, [...] a dinâmica nos ajuda 
muito no aprendizado, tornando assim a aula prazerosa. (Professora- aluna 
do curso, residente no município de Santo Amaro). 

 

Consideramos fundamental registrar a avaliação dos professores ao final de nossas 

atividades, revelando o significado pessoal e profissional do trabalho desenvolvido durante o 

curso. 

[...] eu gosto muito de aprender coisas novas [...] E na sala com tantos 
professores, foi legal compartilhar algumas experiências, alguns jogos, 
brincadeiras, algo diferente que motiva as nossas aulas, para que não se 
tornem monótonas.  Percebemos que nossos alunos são muito interativos; 
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eles necessitam de aulas mais dinâmicas. (Professora-aluna do curso, 
residente no município de Riachão do Jacuípe). 

Nos fez perceber que muitas práticas que realizamos na sala de aula e que 
foram elaboradas por nós, demonstram a nossa capacidade de criar e inovar 
a nossa prática pedagógica, tornando-a mais interessante e atraente para os 
alunos. (Professora-aluna do curso, residente no município de São Félix).  

 

Muitos deles referem-se principalmente ao fato de que a criatividade incita a 

participação dos alunos, tornando as aulas prazerosas, e esta situação reflete ciclicamente, 

pois o interesse dos educandos impulsiona o professor a estar constantemente se atualizando e 

buscando novas estratégias para suas aulas. Suplicy et al (1998, p. 17) afirmam que 

ao transformar-se constantemente, o educador proporciona as condições para 
também o educando se transformar: a construção da auto-estima; a 
elaboração do pensamento crítico e criativo; a promoção do respeito e da 
solidariedade. Sendo a adolescência uma fase de intensos questionamentos e 
estruturação da personalidade, uma orientação bem conduzida será muito 
valiosa, pois possibilitará a alunos e professores construírem juntos o 
conhecimento sobre a sexualidade humana e darem novos significados a 
suas vivências. 

 

Considerações semelhantes foram relatadas por Chapani (2007, p. 7), em outro 

curso de mesma modalidade, também no interior da Bahia, no qual os docentes apontam que 

“o aumento da diversidade de técnicas e procedimentos didáticos empregados nas aulas” foi 

de grande contribuição para sua incrementar sua prática profissional. 

Silva (2002) registra que, paralelamente às contribuições para o exercício 

profissional, os professores relatam transformações na sua vida pessoal, como a maneira de 

lidar com os outros, suas reflexões sobre valores e conceitos, desencadeadas por um processo 

de autoconhecimento impulsionado pelas discussões sobre sexualidade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Uma dos desafios deste trabalho diz respeito à formação do professor e suas 

implicações na prática docente. Visando aprimorar as habilidades do professor e ressignificar 

a abordagem da sexualidade no cotidiano escolar, estimulamos a criação de estratégias que, 

em conformidade com a realidade vivenciada por cada um, possam favorecer essa discussão. 
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Percebemos que houve uma mudança significativa da postura do professor, sendo 

o fator motivador a valorização de sua capacidade criativa, elevando sua auto-estima, 

especialmente quando ele consegue se perceber como sujeito e co-autor do processo 

educacional, permitindo-se ir além ou de forma diferente das sugeridas nos livros didáticos ou 

nos manuais técnicos, apropriando-se do conteúdo e traçando suas próprias estratégias de 

trabalho. A troca de experiências e as vivências dos professores em diferentes municípios 

enriqueceram as discussões, promovendo reflexões sobre as práticas docentes. 

Consideramos de fundamental importância a promoção de atividades semelhantes 

às que aqui foram apresentadas, para que possamos modificar as práticas educacionais sobre a 

sexualidade na escola, e com isso contribuir para a formação integral do aluno. 
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