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Resumo

Este estudo buscou analisar a estruturação das atividades propostas em uma sequência didática

(SD) sobre a temática sexualidade, com base nos pressupostos teóricos e metodológicos do Ensino

e da Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas (EABRP). Para tanto, elaboramos e

validamos externamente a sequência didática segundo as ideias de Méheut (2005) tomando por

base as contribuições da Teoria Sociocultural de Vygotsky e da Teoria da Atividade de Leontiev

(1985). Este estudo apontou que os sujeitos (professor e estudantes) realizaram diferentes ações

e operações buscando alcançar os objetivos e resultados propostos em cada atividade da SD. Fato

relevante, e evidenciado pela validação externa da primeira aula, que favoreceu a construção e

reconstrução de significados pelos estudantes sobre os conceitos e fenômenos que se articulam

dentro da temática sexualidade. Palavras-chave: sequência didática; EABRP; sexualidade

Abstract

This study aimed to analyze the structure of the proposed activities in a didactic sequence (SD) on

the theme sexuality, based on the theoretical and methodological assumptions of Teaching and

Learning Based on Problem Solving (EABRP). Therefore, we developed and externally validated the

teaching sequence according to Méheut ideas (2005) building on the contributions of Sociocultural

Theory Vygotsky and Leontiev Theory of Activity (1985). This study found that the subjects

(teachers and students) performed different actions and operations seeking to achieve the goals
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and results in each SD activity. Material fact, and evidenced by the external validation of the first

class, which favored the construction and reconstruction of meaning by students on the concepts

and phenomena that are articulated within the theme sexuality. Keywords: didactic sequence;

EABRP; sexuality

Introdução

As discussões acerca do Ensino e da Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas (EABRP)

insere-se na área educacional sendo defendida por alguns autores (FREIRE e SILVA, 2012; SILVA e

NÚÑEZ, 2002; POZO, 1998; LOPES, 1994) enquanto estratégia metodológica de consolidação das

vivências pedagógicas atreladas as vivências cotidianas na construção do conhecimento pelos

sujeitos que convivem socialmente. Assim, como esses autores, acreditamos que a Resolução de

Problemas (RP) é bastante relevante no processo de ensino e de aprendizagem no âmbito escolar.

Segundo Perrenoud (1999, p.57), “um problema deve estar de alguma maneira 'incluído' em uma

situação que lhe dê sentido”.

Desse modo, quando contextualizado, possibilita o desenvolvimento de estratégias metodológicas

que instiga a compreensão dos fenômenos imersos no problema e forma o espírito cientifico no

sujeito cognoscente. Por isso, ela é contextualizada de forma sistêmica, e na sua resolução

desenvolve a criticidade. Segundo Pozo (1998, p. 15) “o verdadeiro objetivo final da aprendizagem

da solução de problemas é fazer com que o aluno adquira o hábito de propor-se problemas e de

resolvê-los como forma de aprender”.

Portanto, o problema é uma situação de envolvimento do sujeito ou de um grupo de sujeitos que

busca aprender e vive em contextos distintos, conduzindo e se deixando levar pelos mecanismos

estratégicos para encontrar a resolução. Assim,

[...] para que se configurem verdadeiros problemas que obriguem o aluno a

tomar decisões, planejar e recorrer à sua bagagem de conceitos e

procedimentos adquiridos, é preciso que as tarefas sejam abertas,

diferentes umas das outras, ou seja, imprevisíveis. Um problema é sempre

uma situação de alguma forma surpreendente (POZO, 1998, p. 160)

Observamos na citação de Pozo (1998) e também em autores como Lopes (1994) e Freire e Silva

(2012) que os problemas devem ser imprevisíveis e surpreendentes, e não um exercício casual.

Dessa forma, é comum na exposição dos conteúdos os professores apresentarem “exercícios” (que

são previsíveis, diretos, fechados e de fácil resolução que envolve, em alguns casos, apenas

cálculos numéricos) informando serem “problemas”. Porém, exercícios e problemas são conceitos

distintos. Campos e Nigro (1999) também reforça essa distinção, utilizando os termos problemas
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falsos e problemas verdadeiros que corresponde ao que chamamos de exercícios e problemas. O

exercício limita a ação docente e discente por ser imediatista, e não convidando o estudante para

refletir. Em contrapartida,

[...] uma situação somente pode ser concebida como um problema na

medida em que exista um reconhecimento dela como tal, e na medida em

que não disponhamos de procedimentos automáticos que nos permitam

solucioná-los de forma mais ou menos imediata, sem exigir, de alguma

forma, um processo de reflexão ou uma tomada de decisões sobre a

sequência de passos a serem seguidos. [...] um problema é, de certa forma,

uma situação nova ou diferente do que já foi aprendido, que requer a

utilização estratégica de técnicas já conhecidas. (POZO, 1998, p.16)

No Ensino de Ciências a adoção de estratégias metodológicas para resolver problemas facilita o

processo de aprender e de fazer ciências. Na proposição dos problemas o professor deve planejar

uma sequência que envolva os aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais visando,

principalmente, a contextualização, isto é, a adequação aos interesses dos sujeitos e dos grupos

na sua resolução não dispondo de um caminho linear e direto característicos dos exercícios. Esse

processo de vivência permite a mobilização de várias estratégias metodológicas na sua resolução.

Além disso, “é possível transformar os enunciados dos exercícios habituais em verdadeiros

problemas” (FREIRE e SILVA, 2012, p.141).

Alguns autores, como Lopes (1994), apresentam estratégias para formulação de exercícios em

problemas. Em Lopes (1994, p.48) encontramos algumas sugestões, como: “aumentar o número

de dados que são necessários à(s) questão(ões) formulada(s)” (ou seja, inserir contextos mais

amplos e vivenciais no exercício); “diminuir ou anular o número de dados explícitos” (aqueles que

são previsíveis de resolução, típicos dos exercícios); retirar possíveis orientações textuais que

levem a resolução direta; e, tornar o exercício mais complexo, sistêmico e surpreendente para

desenvolver a criticidade articulando e integrando conhecimentos. É importante destacar, que

problemas também podem ser formulados a partir de atividades experimentais, de

questionamentos dos sujeitos ou grupo de sujeitos, de artigos, jornais, revistas, blogs e outros

materiais (LOPES, 1994).

Os problemas podem ser classificados quanto à tipologia, em: cotidianos (são problema do

dia-a-dia que requer uma solução simples na análise dos casos, por isso, são carregados de

significados e assumidos pelos sujeitos como “seus problemas”); científicos (são problemas que

enfatizam a observação, a experimentação e a interpretação, geralmente carregados de teorias e

leis explicativas, baseadas no método científico); e, escolares (POZO, 1998; LOPES, 1994).
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Estes últimos estariam a meio caminho, em muitos aspectos, entre os dois

tipos, e seu objetivo seria o de gerar nos alunos conceitos, procedimentos e

atitudes próprios da ciência que servissem não somente para abordar os

problemas escolares, mas também para compreender e responder melhor às

perguntas que possam ser propostas a respeito do funcionamento cotidiano

da natureza e da tecnologia (POZO, 1998, p. 78).

Portanto, nesse trabalho nos deteremos aos problemas do tipo escolares que apresentam por

objetivo desenvolver no estudante ou grupo de estudantes o espírito crítico-científico através dos

aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais na abordagem de problemas cotidianos e

próprios das ciências (POZO, 1998).

Diante do exposto, essa abordagem de ensino e de aprendizagem possibilita: a construção e

reconstrução do conhecimento, a formulação e reformulação de hipóteses, a prática

crítico-reflexiva, a tomada de decisões, a argumentação e o estudo contextualizado, autônomo

e/ou em grupo (BATINGA e TEIXEIRA, 2014). Desenvolvendo assim, o espírito crítico e as

habilidades necessárias para exercer a cidadania como sugere a Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional (LDBEN) para a educação básica (LEITE e AFONSO, 2001).

Uma das formas de EABRP consiste na elaboração de sequências didáticas que permitem a

investigação e a exploração de temáticas, como a Sexualidade. Segundo Zabala (1998, p.18), as

sequências didáticas são ordenadas, estruturadas e articuladas, “[...] para a realização de certos

objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como

pelos alunos”. Por isso, no seu desenvolvimento a articulação é primordial para e/ou pela

construção de uma aprendizagem significativa, que permita a interação entre as diferentes

temáticas nos diversos contextos.

Assim, no entrelaçamento das atividades que permeiam a temática sexualidade se faz necessário

tecer fios significativos que contribua para conectar os conteúdos conceituais, procedimentais e

axiológicos, refletindo sobre a condição dos sujeitos que desenvolve a ação nesse arranjo

organizacional e contextual. Para Zabala (1998), que se baseia numa perspectiva construtivista e

diversificada, não há um modelo único e ideal de sequência didática, muito menos uma “única”

intencionalidade no desenvolvimento de uma proposta temática no ensino. Dessa forma, o autor

nos orienta a refletir sobre o valor real e significativo das atividades desenvolvidas na sequência

didática.

Estas atividades devem habilitar o aluno a aprender a aprender; ou seja, desenvolver o espírito

crítico em relação a aprendizagem, através de atividades que promovam um conflito cognitivo e
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uma atitude favorável estimulando a autoestima e o autoconceito. Por isso, é importante que o

professor no desenvolvimento de uma sequência didática destaque a intencionalidade com o

processo de ensino e reflita sobre sua prática e o contexto vivencial dos estudantes (a pluralidade

cultural). Em linhas gerais, o desempenho significativo está relacionado com: a aprendizagem, a

diversidade e o desenvolvimento da sequência baseada na tipologia dos conteúdos (conceitual,

procedimental e atitudinal) no ensino (ZABALA, 1998).

Assim sendo, este estudo analisa a estruturação das atividades propostas em uma sequência

didática baseada nos pressupostos teóricos e metodológicos da abordagem de Ensino e de

Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas (EABRP). Com isso, buscamos promover a

discussão acerca da utilização da estratégia de resolução de problemas com vistas à contribuição

para a prática docente entorno da temática sexualidade. Método

Em linhas gerais, o presente estudo é de natureza qualitativa uma vez que analisamos a

estruturação das atividades em uma SD de forma descritiva e interpretativa (LÜDKE e ANDRÉ,

1986) à luz de autores que utilizam aportes teóricos e metodológicos no EABRP. Porém, para

desenvolvermos essa análise construímos uma SD a partir das duas dimensões essências que

norteiam sua elaboração: a dimensão epistêmica e a dimensão pedagógica (MÉHEUT, 2005).

Segundo Méheut (2005) as sequências didáticas são sustentadas por quatro pilares; o professor,

os alunos, o mundo material e, o conhecimento cientifico. Esses pilares são construídos de forma

integrada com base nas dimensões: epistêmica, que envolve o método, a elaboração, a validação e

a significação do conhecimento científico frente a realidade no/do mundo; e, pedagógica, que

busca estabelecer o papel do professor e do aluno (as mediações e interações) durante o processo

de ensino e de aprendizagem.

Portanto, para vivenciarmos à dimensão epistêmica desenvolvemos uma SD com atividades que

favorecem a construção e reconstrução de significados pelos estudantes sobre os conceitos que se

articulam dentro da temática sexualidade, numa perspectiva biopsicossocial e pluricultural. Quanto

à dimensão pedagógica, utilizamos estratégias sociointeracionistas – com base em Vygotsky

(1987, 1988, 2007) – essenciais para transformação dos indivíduos por interação, visando a

construção do conhecimento e garantindo processos interativos entre professor-alunos e

alunos-alunos. Deste modo, utilizamos atividades (dinâmicas interacionistas) envolvendo

conteúdos inerentes a temática sexualidade, em contextos históricos, sociais e culturais.

Na tabela 1 apresentamos o desenho da SD intitulada É Tempo de Alegria! É Carnaval! Promoção

da Saúde, Prevenção e Tratamento de Doenças. Vale ressaltar que apresentamos o título da aula,

os conteúdos norteadores, o espaço (estrutura física) e o tempo (hora/aula) administrado pelo
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professor durante seu desenvolvimento.
TABELA 1: Síntese das aulas na Sequência Didática, 2016.
É Tempo de Alegria! É Carnaval! Promoção da Saúde, Prevenção e Tratamento de Doenças
Aula Título Conteúdo Norteador Espaço Tempo

01 Sexualidades na
Adolescentes: falando de...

A sexualidade;

Adolescência e Puberdade;

Prevenção à Saúde.

Sala de aula 2 h/a

02 Entendendo as Sexualidades
a partir dos Prazeres

Sexualidade e Sexo:
diferença;

Prazeres;
Auditório 1 h/a

03 Menstruação e Ejaculação: o
que fazer com elas? Menstruação e Ejaculação; Sala de aula 2 h/a

04 Corpo em transformação:
meninas e os meninos

Sistema Reprodutor
Masculino e Feminino;

Diversidade Sexual;
Sala de aula 3 h/a

05 Painel da Contracepção
Métodos Contraceptivos;

Métodos Cirúrgicos:
Laqueadura e Vasectomia;

Sala de aula 2 h/a

06 Gêneros versus Camisinha
versus SIDA

Doenças Sexualmente
Transmissíveis (DST); Sala de aula 1 h/a

07 Conhecendo um Posto
Comunitário de Saúde

Doenças Sexualmente
Transmissíveis (DST);

AIDS e o Vírus do HIV

Posto
Comunitário

de Saúde
3 h/a

De modo geral, as atividades foram desenvolvidas e construídas para serem desenvolvidas com

turmas do Ensino Fundamental II (do sexto ao novo ano). Uma vez que, na construção da SD

foram consideradas as dimensões epistêmica e pedagógica com o objetivo de desenvolver

competências e habilidades em torno da temática sexualidade necessárias ao convívio social e,

esse processo, requer o reconhecimento das reais demandas, coerentes e adequadas, a serem

desenvolvidas atento às posturas críticas e às responsabilidades.

Falar de sexualidade não é algo estanque, linear e fragmentado, os conteúdos são indissociáveis,

são atitudinais, procedimentais e conceituais. Portanto, na construção da SD utilizamos dinâmicas

apresentadas no livro “Dinâmicas de Grupo sobre Sexualidade” de Cristianne Magalhães. A autora

elaborou dinâmicas pautadas em três dimensões: a biológica, a psicológica e a sociocultural.

Porém nosso objetivo, assim como o da autora, não foi segregar/fragmentar a temática em

subdivisões, escolhemos apenas “um enfoque principal para classificar as dinâmicas”

(MAGALHÃES, 2011, p.15). A seguir apresentamos um resumo das atividades desenvolvidas na SD

(tabela 2).
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TABELA 2: Resumo das Atividades na Sequência Didática, 2016.
É Tempo de Alegria! É Carnaval! Promoção da Saúde, Prevenção e Tratamento de Doenças
Aula Título Atividade

01 Sexualidades na
Adolescentes: falando de...

Formação de uma grande roda de diálogo, para: - no
primeiro momento, realizar o levantamento dos
assuntos de maior interesse dentro do tema
sexualidade, buscando concepções e analisando as
expectativas, os sentimentos e as experiências
marcantes de sua adolescência; - no segundo
momento, problematizar a temática, a partir de um
problema do tipo escolar qualitativo. - no último
momento, realizar um debate sobre o problema
relacionando-o aos assuntos elencados no primeiro
momento.

02 Entendendo as Sexualidades a
partir dos Prazeres

Desenvolvimento da dinâmica: Eu e o prazer
(MAGALHÃES, 2011, p.120-121); Apresentação em
slides ou transparências do conteúdo Os prazeres:
falando de Prazer, por explanação dialética
enfatizando a abordagem sociocultural.

03 Menstruação e Ejaculação:
saúde ou doença?

Abordagem da sexualidade através, principalmente,
de uma dimensão Psicológica, utilizando a dinâmica:
Olhares no espelho (MAGALHÃES, 2011,
p.103-104); Explanação dialética sobre o conceito de
doença. Pretendemos desmistificar algumas relações
errôneas entre saúde-doença estabelecidas
socialmente, como, por exemplo, “Menstruação e
ejaculação são doenças”.

04 Corpo em transformação:
meninas e os meninos

Desenvolvimento do assunto menstruação e
ejaculação abrindo espaço para se falar dos
sentimentos em relação a estas experiências através
da dinâmica Menstruação e Ejaculação: o que fazer
com elas?
(MAGALHÃES, 2011, p.76-78); Apresentação de
imagens/fotografias de “pessoas” em várias fases do
desenvolvimento humano e em vários momentos de
suas vidas (dimensão biopsicossocial e pluricultural);
Formação de uma grande roda de diálogo para
debater imagens/fotografias; Desenvolvimento da
atividade: Família Ideal versus Família Real versus
Família Futura (MAGALHÃES, 2011, p.177-179);

05 Painel da Contracepção

Construção de um Painel com os dezesseis métodos
contraceptivos reversíveis em grupos
(MAGALHÃES, 2011, p.88-90); Exibição do vídeo
do Portal do Brasil: Métodos Anticoncepcionais. O
vídeo descreve todos os métodos adotados. Além, dos
dois métodos cirúrgicos, a Laqueadura e a
Vasectomia. Pode ser acessado pelo link:
https://www.
youtube.com
/watch?
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v=9lG6JM9BJKE; Socialização dos resultados
referentes a construção do painel e debate do filme,
formando uma grande roda de diálogo;

06 Gêneros versus Camisinha
versus SIDA

Desenvolvimento da atividade: Gêneros versus
Camisinha versus SIDA, proposta por Magalhaes
(2011, p.82-84); Explanação dialética sobre o
conteúdo DST frisando o autocuidado com o corpo,
valorizando o prazer sexual com segurança;

07 Conhecendo um Posto
Comunitário de Saúde

Visita ao Posto Comunitário de Saúde: tirando
dúvidas sobre às DST; Resgate do problema do tipo
escolar qualitativo problematizado na primeira aula;
Elaboração em grupos de cartazes informativos, como
os do Ministério da Saúde, referentes a prevenção das
DST; Apresentação dos cartazes para comunidade
escolar.

Após elaboração, a SD foi aplicada pelo professor de ciências para 40 alunos do 9º ano do Ensino

Fundamental de uma escola pública municipal, localizada no distrito de Nossa Senhora do Ó,

Ipojuca, Pernambuco, Brasil, no período de 15 de fevereiro à 04 de março de 2016. Nesse período,

todas às aulas destinadas a aplicação da SD foram filmadas (pelos pesquisadores) e seus episódios

transcritos para serem analisados.

Em seguida, descrevemos nos resultados como a SD foi vivenciada pelo professor e despois

desenhamos como a estrutura de análise foi evidenciada. Entretanto, nesse trabalho, analisamos

as atividades desenvolvida e os episódios transcritos evidenciados na primeira aula da SD,

Sexualidades na Adolescentes: falando de... Com isso, buscamos validar externamente (plano

interpsicológico) às estratégias de adoção da temática sexualidade a partir da teoria da atividade

de Leontiev (1985).

Segundo Leontiev (1985), a atividade é um processo de reflexão ativa realizada pelo estudante

frente a realidade no/do mundo. Por isso, durante a assimilação dos conceitos algumas

características na atividade – sujeitos da atividade, objeto da atividade, motivos, objetivo, sistema

de operações, meios, condições e os resultados – são importantes e devem orientar o aluno para

alcançar seus objetivos. Como nosso foco de análise centra-se na fase de elaboração e

estruturação da SD caracterizamos a atividade na primeira aula da SD quanto a: objetivos, ações,

sistema de operações e resultados (LEONTIEV, 1985). Nessa direção, para validação externa

adotamos perspectivas semelhantes a Vygotsky (1987, 1988, 2007). Resultados e Discussões

Um requisito essencial para a renovação da educação científica é superar as visões deformadas da

ciência e da tecnologia incorporando conhecimentos contemporâneos. Segundo Cachapuz et al

(2005), essas visões empobrecidas e distorcidas criam o desinteresse, quando não a rejeição, de

muitos estudantes e se convertem num obstáculo para a aprendizagem. Essas concepções estão
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relacionadas com o fato de que a educação cientifica reduziu-se/fragmentou-se basicamente, à

apresentação, exploração e desenvolvimento de conhecimentos já elaborados na prática docente

e/ou pedagógica. “Assim, estas concepções aparecem associadas entre si, como expressões de

uma imagem ingênua da ciência que se tem ido desencantando, passando a ser socialmente

aceita” pelos docentes e discentes contribuindo para a transmissão do conhecimento cientifico por

ação e omissão (CACHAPUZ et al., 2005, p.52).

Portanto, considerando as orientações para o ensino de ciência a partir das contribuições de

Cachapuz et al. (2005) desenvolvemos a SD sobre a temática sexualidade, um dos temas mais

inquietantes no universo da instituição/organização escolar. Visto que, a concepção de sexualidade

ainda está ancorada à sua dimensão biologizante e naturalizada contribuindo para distorções,

reduções e fragmentações no ensino de ciências. Quando emoldurada dessa forma,

inevitavelmente a sexualidade se torna um fato “natural” de caráter puramente biológico,

fisiológico e anatômico. Por isso,

[...] aceitando esta ideia, fica sem sentindo argumentar a respeito da sua

dimensão social e política ou a respeito do seu carácter construído. A

sexualidade seria algo “dado” pela natureza, inerente ao ser humano. Tal

concepção usualmente ancora-se no corpo e na suposição de que todos

vivemos os nossos corpos, universalmente da mesma forma. No entanto,

podemos entender que a sexualidade envolve [...] processos profundamente

culturais e plurais. Nesta perspectiva, nada há de exclusivamente “natural”

nesse terreno, a começar pela própria concepção de corpo, ou mesmo de

natureza, pois, através de processos culturais, definimos o que é – ou não –

natural. (LOURO, 2000)

Portanto, frente a um mundo globalizado e caracterizado por valores que a sociedade e as

instituições escolares legitimam em relação a sexualidade, nossa SD foi concebida não só a partir

da dimensão do sexo com carácter puramente biológico, fisiológico e anatômico, mas também a

partir de sua dimensão social e cultural. Descreveremos a seguir o percurso do professor na

aplicação da SD: Aula 1: Sexu;alidades na Adolescentes: falando de...

Inicialmente o professor buscou concepções sobre a temática sexualidade analisando as

expectativas, os sentimentos e as experiências marcantes na adolescência, reconhecendo o aluno

como foco da aprendizagem. Durante esse momento percebemos que o professor interpelava os

alunos – quem são, o que esperam da temática, o que os preocupa, quais seus sentimentos, o que

desejam aprender – buscando entender o universo simbólico no qual estavam inseridos (que

permeiam a vida cotidiana e são relevantes para a formação cultural do aluno). Em seguida o
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professor problematizou a temática a partir de um problema do tipo escolar qualitativo. Dessa

forma, ele incorporou os conteúdos norteadores permitindo que a visão de mundo dos alunos

aflorasse na sala de aula. Na tabela 3 apresentamos as estratégias utilizadas pelos sujeitos na

resolução do problema com base em Magalhaes (2011).
TABELA 3: Estratégias utilizadas na resolução do Problema do tipo escolar qualitativo,
2016.
ESTRATÉGIAS NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA
SUJEITOS DESCRIÇÃO

Professor e Alunos

1. Dividir a turma em cinco grupos;
2. Cada grupo deve receber uma cartolina, canetas coloridas e lápis

de cera;
3. O professor deve orientar os(as) estudantes a analisar o problema

proposto e responder na cartolina;
4. Informar que a resposta pode ser escrita ou desenhada;
5. Quando todos os grupos terminarem, solicitar a apresentação do

cartaz;
6. Cada grupo deve observar a apresentação e analisar as

semelhanças e as diferenças;
7. No final da apresentação o professor deve conduzir os(as)

alunos(as) a refletirem sobre o significado de cada resposta
dentro do universo da adolescência.

8. Perguntas:

a. Houve respostas diferentes para a mesmo problema?
Por quê?

b. Já haviam pensado sobre estas questões?
c. Quando se fala sobre relação sexual, pensa-se no prazer sexual,

no orgasmo?
d. Por que, na maioria das vezes, as pessoas só falam sobre

DST/AIDS e gravidez e não falam sobre o prazer sexual?
e. Já conversaram sobre camisinha com seus pais ou namorado(a)?
f. Somos capazes de transar com uma pessoa que acabamos de

conhecer?
Quais as vantagens?
Quais os riscos?

g. Quais doenças sexualmente transmissíveis vocês conhecem?
h. Não transar é uma saída para não contrair doenças sexualmente

transmissíveis?
Conseguiremos sempre optar por esta solução?

i. O que fazer se descobrirmos que a pessoa com quem transamos
está com AIDS?

Aula 2: Entendendo as Sexualidades a partir dos Prazeres

No segundo momento o professor desenvolveu uma dinâmica, Eu e o prazer, que abordava a

temática de forma ampla através do fortalecendo da autoestima e de momentos reflexivos sobre a

existência de vários prazeres “estimulando a expressão escrita por meio da construção de palavras
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e textos” (MAGALHÃES, 2011, p.120). Além disso, ele buscou aprofundar a compreensão de seus

alunos sobre os prazeres, resgatando e problematizando suas concepções com auxílio de slides por

explanação dialética. Aula 3: Menstruação e Ejaculação: o que fazer com elas?

Na terceira aula o professor iniciou desenvolvendo a dinâmica Olhares no espelho. A dimensão

psicológica foi uma das mais evidentes “porque trata daquilo que não se vê, os sentimentos,

daquilo que não é racional, as emoções, daquilo que não é objetivo, a subjetividade” (MAGALHÃES,

2011, p.91). Em seguida, houve formação de uma roda de diálogo para debater o conceito de

saúde e de doença. Com isso o professor buscou desmistificar algumas relações errôneas entre

saúde-doença estabelecidas socialmente, como, por exemplo, “Menstruação e ejaculação são

doenças”. Aula 4: Corpo em transformação: meninas e os meninos

Nesse momento o professor desenvolveu o assunto menstruação e ejaculação abrindo espaço para

se falar dos sentimentos em relação a estas experiências através da dinâmica Menstruação e

Ejaculação: o que fazer com elas?

Na discussão no “grande grupo”, o professor resgatou as sínteses dos alunos (expostas na aula 3)

e coordenou as discussões desafiando-os a expor suas ideias. Em seguida, ele apresentou

imagens/fotografias de “pessoas” em várias situações e perguntou: as imagens/fotográficas são

iguais ou diferentes?

quais são as semelhanças e as diferenças?

as pessoas são iguais ou diferentes?

Por fim, desenvolveu outra dinâmica, Família Ideal versus Família Real versus Família Futura, para

“constatação das semelhanças entre cada adolescente e das diferenças em relação ao próprio

ideal” (MAGALHÃES, 2011, p.178). Aula 5: Painel da Contracepção

O professor iniciou organizando os alunos em “pequenos grupos” (com no máximo cinco alunos).

Cada grupo construiu um painel com os dezesseis métodos contraceptivos reversíveis (os métodos

naturais, os métodos hormonais, o método químico e os métodos de barreira) com o auxílio do

livro didático. Em seguida aconteceu a exibição de um vídeo que descrevia todos os métodos

contraceptivos adotados, inclusive os dois métodos cirúrgicos, a Laqueadura e a Vasectomia. Por

conseguinte, os estudantes socializaram os resultados referentes a construção do painel e ocorreu

um debate sobre o filme no “grande grupo”. Aula 6: Gêneros versus Camisinha versus SIDA

Na quinta aula o professor desenvolveu a dinâmica Gêneros versus Camisinha versus SIDA. Nesse

momento seu objetivo foi “frisar a necessidade do autocuidado, do amor próprio, do respeito pelo

próprio corpo e pelo corpo da outra pessoa para facilitar uma relação saudável e duradoura”

(MAGALHAES, 2011, p.84). Após o desenvolvimento dessa dinâmica o professor explanou

dialeticamente sobre o conteúdo DST frisando o autocuidado com o corpo, valorizando o prazer
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sexual com segurança. Aula 7: Conhecendo um Posto Comunitário de Saúde

Nesse último momento foi realizada uma visita ao Posto Comunitário de Saúde de forma

planejada, sistematizada e articulada com situações significativas a serem exploradas pelos alunos

sobre os conteúdos desenvolvidos durante a SD. No retorno a instituição o professor desenvolveu

um debate alicerçado no resgate do problema do tipo escolar qualitativo problematizado na

primeira aula. Em seguida, organizou os alunos em “pequenos grupos” que elaboraram cartazes

informativos, como os do Ministério da Saúde referentes a prevenção das DST, e apresentaram

para comunidade escolar.

Partindo dessa descrição sucinta sobre o desenvolvimento da SD, ilustramos abaixo a validação

externa da primeira aula, a partir das categorias de Leontiev (1985) evidenciadas na metodologia.
TABELA 4: Caracterização do primeiro momento da SD (Aula 1), 2016.
Aula 01: Sexualidades na Adolescentes: falando de...

Objetivos

1. Estimular a participação da turma na exposição das suas opiniões;

2. Refletir para predizer ou explicar o fato relacionado com a temática;
3. Analisar o contexto envolvido no problema (situações cotidianas ou
científicas);

4. Interpretar a partir das suas concepções pessoas (conhecimento de cultura
prevalente) e/ou concepções científicas (conhecimento de cultura elaborada) a
temática proposta.

Ações
1. Identificar os assuntos de maior interesse dentro do tema sexualidade,
buscando concepções e analisando as expectativas.
2. Responder o problema do tipo escolar quantitativo

Sistema de
Operações

- Discutir sobre os conteúdos elencados.
- Conduzir os alunos a refletirem sobre o significado de cada resposta dentro do
universo da adolescência.

Resultado

- Despertar o interesse dos estudantes pela temática.
- Responder ao seguinte problema baseado em uma leitura de imagem:

A campanha de Carnaval 2015 do Ministério da Saúde, teve como objetivo
principal dar maior visibilidade ao uso do preservativo, em todas as relações
sexuais. Haja vista, que a iniciação dos jovens na vida sexual está sendo cada
dia mais precoce. Muitos têm sua primeira relação sem saber ao menos o básico
a respeito dos métodos contraceptivos e das doenças sexualmente
transmissíveis. A falta de informação sobre o tema acabou tornando-se um grave
problema e merece destaque nos anúncios publicitários, como o exposto pelo
Ministério da Saúde. Por que a maioria dos jovens não se previnem mesmo
visualizando esses anúncios publicitários?
Na campanha publicitária o que significa a mensagem “#PARTIUTESTE”?

Na análise da tabela 4, verificamos que nas atividades propostas na aula 01 – levantamento dos

assuntos de maior interesse dentro do tema sexualidade, problematização da temática (a partir de
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um problema do tipo escolar qualitativo), sistematização através de um debate sobre o problema –

o professor e os estudantes, enquanto sujeitos ativos no processo de construção e reconstrução da

aprendizagem, desenvolveram de forma interativa os conteúdos norteadores nesse momento da

SD.

Outro aspecto observado foram os objetivos propostos para as tarefas que pareceram ser

relevantes na construção de significados sobre a temática sexualidade. Por exemplo, nos objetivos

referente a ação de resolver o problema do tipo escolar qualitativo o professor solicitou que os

estudantes expressassem suas opiniões sobre o contexto envolvido no problema e interpretasse a

partir das suas concepções pessoas e/ou concepções científicas. Percebemos que nesse momento

da SD o problema desenvolvido remeteu o estudante a um sistema de operações mais significativo

para a aprendizagem, ou seja, para a construção ativa da capacidade intelectual de operar

símbolos, imagens, ideias e representação organizando a realidade (o contexto) se posicionando

pessoalmente em relação aos fatos, conceitos e métodos característicos dos fenômenos científicos.

No Ensino e na Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas (EABRP) o questionamento é a

base para promover discussões sobre uma ou várias temáticas. Nesse processo o professor é

gestor, mediador e/ou orientador do ensino e da aprendizagem dos alunos na construção do novo

conhecimento, encima das temáticas elencadas no contexto vivencial (CHIN e CHIA, 2004; LEITE e

AFONSO, 2001). Por isso,

O ensino orientado para a ABRP é uma estratégia de ensino inovadora que

coloca os alunos numa situação não só de aprenderem ciência mas também

de aprenderem a fazer ciência (de uma forma integrada, contextualizada e

cooperativa) e de aprenderem a aprender, desenvolvendo, assim, diversas

competências relevantes para o cidadão comum (LEITE e AFONSO, 2001,

p.258).

Portanto, constatamos que os elementos descritos na tabela 4 foram suficientes para validação

externa da aula 01 com base no EABRP. Segundo Leontiev (1985), a aprendizagem de conteúdos

está atrelada as ações realizadas na SD para alcançar os objetivos da aprendizagem proposta a

partir de ações concretas que acontecem de forma dialética entre sujeito e objeto. Por isso,

precisamos de ações para realizar a atividade. Na aula 01 as ações foram guiadas pelo professor e

pelos estudantes para se efetivar a atividade da aprendizagem (resultado obtido através das

transformações ocorridas no objeto) transformando-os.

Por fim, acreditamos que no EABRP o conhecimento cientifico é um constante jogo de hipóteses e

expectativas lógicas, um constante vaivém entre o que pode ser e o que “é”, uma permanente
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discussão e argumentação/contrargumentação entre a teoria, as observações e as

experimentações realizadas durante a atividade. Por isso, o problema do tipo escolar qualitativo foi

imprescindível – na articulação dos diferentes saberes, na constituição dos diferentes modos de

pensar e de agir e na construção de novos conhecimentos – para ultrapassar os muros levantados

pela própria sociedade no tratamento da temática sexualidade desenvolvendo competências e

habilidades necessárias ao convívio social. Considerações Finais

Constatamos a partir da análise e avaliação da aula 01 que o EABRP foi importante e trousse

contribuições reais no desenvolvimento de competências relevantes enquanto uma estratégia de

ensino inovadora. Em outras palavras, os resultados apontam que os sujeitos (professor e

estudantes) realizaram diferentes ações e operações buscando alcançar os objetivos e resultados

propostos na SD sobre a temática sexualidade. Além de permitir a sistematização de forma

dialética e interacionista das atividades propostas na sequência que privilegiaram ações concretas

e mentais.

A validação externa, com base em alguns aspectos da Teoria da Atividade de Leontiev (1985),

apontou que as ações e discussões propostas ao grupo propiciaram uma abordagem

contextualizada de diferentes tipos de conteúdo e favoreceram a construção e reconstrução de

significados pelos estudantes sobre os conceitos e fenômenos que se articulam dentro da temática

sexualidade, numa perspectiva biopsicossocial e pluricultural.

Percebemos que os sujeitos envolvidos na SD aprimoraram a capacidade de analisar, classificar,

deduzir, criticar, sintetizar e interpretar dados, fatos e situações respeitando os conhecimentos

prévios e os conhecimentos científicos. Ou seja, desenvolveram o pensamento lógico e o espírito

crítico, referente as relações interpessoais – como a sociabilidade, solidariedade, cooperação e

participação – que é importante ser enaltecidos na abordagem da temática sexualidade.
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