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Resumo:
Sexualidade é um importante aspecto da adolescência, tema que desperta curiosidade nos jovens,
sendo nessa fase da vida que a identidade sexual está se formando. No projeto Biologia e Cidadania,
vinculado ao Programa USF, foram elaboradas oficinas sobre temas transversais relacionados às
Ciências Biológicas. Neste artigo, descreve-se o roteiro proposto, relatam-se experiências e
resultados da oficina “Sexualidade e Adolescência”. O trabalho consistiu em uma sequência
sistematizada com explicações priorizando o embasamento científico, com uso de jogos didáticos,
dinâmicas e debates. A oficina foi apresentada por licenciandos em Ciências Biológicas (UEPG) para
alunos de escolas de ensino básico público em municípios da região dos Campos Gerais. Os
resultados demonstraram que a transmissão de conhecimento por jovens para adolescentes através de
uma metodologia alternativa é bem aceita.
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Sexuality and Adolescence: A work proposal alternative education for
pupils in basic education
Abstract
Sexuality is an important aspect of adolescence, a topic that arouses curiosity in the young, being this
phase of life that sexual identity is forming. In the project Biology and Citizenship, linked to the
Programa USF, workshops were elaborated on traverse themes related to the Biological Sciences. In
this article, itinerary is described, experiences and results of the workshop, "Sexuality and
Adolescents”. The work consisted of a systematic sequence with explanations prioritizing the scientific
foundation, educational games, and dynamic discussions. The workshop was presented by
undergraduates in Biological Sciences (UEPG) for students in public schools of basic education in
towns in the region of Campos Gerais. The results demonstrated that the transmission of knowledge by
young people for adolescents through an alternative methodology is well accepted.
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1 Introdução
A inclusão de questões sociais no currículo escolar não é uma preocupação inédita. Os
Parâmetros Curriculares Nacionais incorporam essa tendência e a incluem no currículo de
forma a compor um conjunto articulado e aberto a novos temas, buscando um tratamento
didático que contemple sua complexidade e sua dinâmica, dando-lhes a mesma importância
das áreas convencionais (BRASIL, 1997).
Segundo Gavídia (1998), entendemos que “[...] a transversalidade consiste em uma
colocação séria, integradora, não-repetitiva, contextualizadora da problemática que as
pessoas, como indivíduos e como grupos, possuem no momento”. Assim, os temas
transversais devem ser trabalhados dentro do cotidiano escolar, articulados com as áreas de
conhecimento construídas.
Trabalhar usando temas transversais exige postura nova do educador e da escola.
Requer engajamento pessoal e mudança de concepções e de paradigmas. É elaborar novos
conceitos diante das mudanças. Exige um novo olhar para a educação, para o aluno, para a
escola e, principalmente, para o seu próprio interior, com a finalidade de perceber as
mudanças e sentir-se livre daquilo que sempre acreditou ser a melhor e única maneira de
ensinar, e seus alunos a única maneira de aprender ou de que todos devem aprender da mesma
forma (CORCETTI, 2007).
O projeto “Biologia e Cidadania: Oficinas Temáticas” foi realizado por professores e
acadêmicos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual de
Ponta Grossa (Ponta Grossa - PR) vinculado ao Programa “Universidade Sem Fronteiras”
com apoio e financiamento da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ensino Superior (SETI PR). O objetivo desse projeto foi à organização e exposição de cinco oficinas didáticopedagógicas, abrangendo temas transversais relacionados às Ciências Biológicas. Estas
oficinas foram apresentadas em escolas estaduais de ensino básico localizadas em municípios
com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) na região dos Campos Gerais do
Paraná. Neste artigo, enfocamos a organização, apresentação e avaliação da oficina de
“Sexualidade e Adolescência”.
Embora atualmente a vida sexual se inicie em idade cada vez mais precoce, os jovens
não têm informações consistentes e que possam incorporar sobre o desenvolvimento e a saúde
sexual e, embora recebam muitas informações sobre sexo, nem sempre sabem tanto quanto
aparentam saber. Além do mais, tem pouco acesso à orientação, sendo a fonte de seu saber,

muitas vezes, conceitos equivocados, carregados de tabus, oriundos de colegas e amigos que
também não tiveram acesso à educação sexual. Portanto, a desinformação neste setor se torna
um círculo vicioso, difícil de romper (ROMERO, 2007).
Em artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo lê-se: “o melhor método
anticoncepcional para as adolescentes é a escola: quanto maior a escolaridade, menor a
fecundidade e maior a proteção contra doenças sexualmente transmissíveis” (DIMENSTEIN,
1999 apud ALTMANN, 2001). A escola é apontada como um importante instrumento para
veicular informações sobre formas de evitar a gravidez e de se proteger de doenças
sexualmente transmissíveis, chegando-se a ponto de afirmar que quanto mais baixa a
escolaridade, maior o índice de gravidez entre adolescentes (ALTMANN, 2001).
Segundo Osório (1992), a adolescência é uma etapa da vida na qual a personalidade
está em fase de estruturação, onde a sexualidade se insere nesse processo, sobretudo, como
um elemento estruturador da identidade do adolescente, formada muitas vezes por influência
da sociedade e de modo geral, o caráter e objetivos de vida para estes jovens, ou até mesmo
modificando todo o percurso futuro em função de atitudes nessa fase.
No que diz respeito à compreensão da adolescência, Maheirie (2005) destaca que
freqüentemente, pode-se identificar em nossa sociedade a circulação de discursos que
abordam este fenômeno como um período atravessado por crises (de identidade, familiar,
relacional...), transformações, inquietações, sendo designado, portanto, no cotidiano
contemporâneo, como período de “aborrescência”. Não se contesta a possibilidade da
presença destas características nesta fase do ciclo vital, porém, pode-se dizer que todo
processo de constituição do sujeito acarreta transformações biológicas, psíquicas e sociais,
gerando conflitos e dúvidas. Sendo assim, muito do que se diz sobre a adolescência ocorre
também em outras etapas da vida, por exemplo, na adultez.
Para Suplicy (1991), a questão da sexualidade mudou tão rapidamente, nas últimas
décadas, que deixou os pais “meio” perdidos. Antigamente as famílias não tinham muitas
dúvidas em saber o que era certo ou errado; o que podiam permitir ou não. Hoje vivemos um
momento difícil para a construção de um sistema de valores sexuais. Apesar do período de
transição em que vivemos, existem alguns valores que não podem deixar de ser transmitidos
aos jovens, tais como:
1. O respeito por si próprio e pela sua dignidade enquanto pessoa.
2. O respeito pelo outro. A ninguém é permitido ver outro como meio de satisfação de
suas necessidades.
3. O acesso à informação. Responder o que a criança quer saber de forma honesta e

não preconceituosa.
4. Ajudar a criança a desenvolver o espírito de crítica, a capacidade de raciocínio e a
reflexão para escolher o que lhe convém.
Outra questão abordada pela autora é que, para lidar com a sexualidade dos filhos, os
pais necessitam se defrontar com a própria sexualidade. A sexualidade dos filhos traz à tona
para muitos pais aspectos reprimidos da própria sexualidade.
Em síntese a múltiplas determinações, Maia (1998) coloca que a educação sexual
deveria ser repensada em todos os agentes sociais que são por ela responsáveis, desde a
família (matriz básica de identidade da criança), a mídia, a comunidade, as escolas
(importante no processo de socialização) etc. Repensada no sentido de que estas instâncias
sociais têm veiculado conteúdos de educação sexual indiscriminadamente, sem atentarem para
como essas informações são elaboradas pelos jovens, em geral, e se de fato têm contribuído
para a formação de cidadãos mais críticos, conscientes e, portanto, mais livres para viverem a
sua sexualidade com responsabilidade e prazer, minimizando a culpa e os preconceitos.
Neste artigo, procurou-se relatar as experiências e os resultados, da oficina
“Sexualidade e Adolescência”, adquiridos durante a execução do projeto “Biologia e
Cidadania”.

2 Metodologia
O projeto foi realizado de outubro de 2007 a fevereiro de 2009, sendo visitadas 19
escolas de ensino fundamental e/ou médio, localizadas em sete municípios de baixo IDH na
região dos Campos Gerais.
A elaboração da oficina teve a orientação de uma equipe de professores e de uma
bióloga recém-formada. A proposta dos temas abordados, a confecção dos materiais didáticos
e apresentações foram feitas exclusivamente por quatro licenciandos do 1º e 2º anos do curso
de Ciências Biológicas. Entende-se que os adolescentes mostram-se mais receptivos com os
acadêmicos por terem faixa etária aproximada e linguagem similar.
A oficina “Sexualidade e Adolescência” com duração de 3 horas, foi composta de
discussões, jogos didático-pedagógicos, dinâmicas de grupo, debates orientados sempre
buscando a participação efetiva dos envolvidos, visando a instrumentalização para que o
público alvo pudesse refletir suas práticas sociais e propor alternativas positivas para si
mesmo e para a sociedade no entorno. A mesma, seguiu o roteiro abaixo, ao qual foi adaptada
à linguagem e aprofundamento de acordo com a faixa etária dos alunos do Ensino Básico.
1º momento: INTRODUÇÃO INCENTIVADORA

Inicialmente, os alunos receberam um papel onde deveriam escrever (anonimamente)
o que entendiam sobre “Sexualidade”. Nesta etapa, buscava-se observar a concepção que cada
um já possuía sobre o tema. As respostas dadas eram lidas e discutidas pelo grupo, levando-os
à reflexão.
2º momento: MORFOFISIOLOGIA DOS GENITAIS
Foram preparados modelos anatômicos em E.V.A. do sistema reprodutor masculino e
feminino, os quais eram fixados na sala durante as apresentações. Alguns alunos, selecionados
aleatoriamente, receberam pequenas placas com o nome de órgãos e estruturas dos genitais, e
na seqüência deveriam fixar estes nomes nos modelos no local que achassem correspondentes.
Paralelamente, as correções, foram revisadas as funções de cada órgão dentro do sistema e sua
relação com o tema “Sexualidade”. Através desta dinâmica, procurou-se resgatar o
conhecimento pré-adquirido do grupo e corrigir possíveis erros conceituais.
3º momento: MUDANÇAS FÍSICAS E PSICOLÓGICAS – INFLUÊNCIA DA
SOCIEDADE
Foram confeccionados cartazes contendo imagens que representam as fases da vida
(criança, adolescente, adulto e idoso). A partir dessas figuras, os alunos foram instigados a
comentar sobre as modificações que ocorrem durante a vida, destacando-se as mudanças
físicas que ocorrem na adolescência e as principais mudanças psicológicas (atitudes,
pensamentos, a influência da sociedade, moda, padrões, conceitos, etc.). Nesta atividade foi
possível debater atitudes, opções e relacioná-las com responsabilidade, levando-os a refletir
sobre “o quanto” a sociedade pode influenciar nessas atitudes.
4º momento: ESCOLHAS NA ADOLESCÊNCIA
Em diferentes cantos da sala, foram colados três modelos em E.V.A. representando um
semáforo, onde cada cor em destaque determinaria uma opção de escolha (VERDE concordo, AMARELO - concordo parcialmente, VERMELHO - discordo). A cada pergunta
feita ao grupo, os alunos dirigiam-se a sua opção. A partir das respostas foram feitas breves
discussões. Exemplo de pergunta: - Namorar é melhor do que ficar?
Com esta dinâmica foi realizada uma sondagem a respeito das diversas escolhas que
ocorrem na adolescência, relacionadas a sexualidade, observando-se como cada grupo de
jovens reage diante de determinadas situações e buscam justificá-las.
5º momento: MÉTODOS CONTRACEPTIVOS
Foram apresentados e demonstrados os usos dos principais métodos contraceptivos
nos modelos de genitais em E.V.A. Com esta atividade foi possível sanar dúvidas sobre
diferentes formas de prevenção contra gravidez e DST’s, assim como a correta forma de uso

das mesmas.
6º momento: DST’S E AIDS
Com objetivo de causar impacto nos participantes, logo após enfatizar as maneiras de
se evitar doenças sexualmente transmissíveis, foi aplicado um jogo de memória aos jovens, no
qual deveriam relacionar imagens que chocassem com o nome e sintomas das principais
DST’s.
7º momento: GRAVIDEZ E ABORTO
A leitura do Poema Enjoadinho – Vinicius de Moraes (MORAES, 1954), teve intuito
de levar os participantes à reflexão sobre a complexidade de se ter um filho. Lembrando
sempre, que a gravidez é uma conseqüência da sexualidade, e que deve ocorrer de forma
planejada e consciente, evitando uma gravidez indesejada ou até o aborto.
8º momento: ENCERRAMENTO
Após uma revisão geral dos principais pontos trabalhados na oficina, abriu-se espaço
para as dúvidas.
A partir disso, retomou-se os conceitos sobre sexualidade dados no inicio da atividade,
questionando os alunos se estes conceitos permaneciam os mesmos ou se haviam modificado.
Ao terminar, os participantes respondiam, anonimamente, um questionário semiestruturado padronizado para todas as oficinas do projeto (Anexo I). Os resultados dessa
avaliação referentes à oficina “Sexualidade e Adolescência” foram analisados e discutidos.
3 Resultados
Foram visitadas 19 escolas localizadas em municípios da região dos Campos Gerais do
Paraná. Participaram da oficina de Sexualidade e Adolescência um total de 569 jovens, sendo
que 425 cursavam o ensino Fundamental (7ªs e 8ªs séries) e 144 o ensino Médio (1ªs, 2ªs e 3ªs
séries).
No momento da introdução, foi solicitado aos alunos que escrevessem livremente sua
concepção sobre “sexualidade”. Abaixo estão transcritas algumas respostas selecionadas
aleatoriamente:
“Sexualidade para mim é a passagem da infância para a adolescência, quando
começamos a pensar diferente sobre o sexo, pois a quantidade de hormônios aumenta muito
nesse período” (voluntário A).
“A sexualidade pode ser uma coisa boa na adolescência, trocas de carinhos, beijos,
mas o que muitos não pensam são os riscos que ela traz ex: a gravidez indesejada”
(voluntário B).
“É o momento que as pessoas aproveitam para se amarem e talvez terem até filhos”

(voluntário C).
“Sexualidade nos transmite muitas coisas importantes que todos devem ficar sabendo,
sexualidade é um tema que abrange sexo, doenças sexualmente transmissíveis, doenças que
podem levar a morte. Por isso é importante saber tudo sobre sexualidade para não se
arrepender depois” (voluntário D).
“Sexualidade não é só sexo. Porque ela traz sérios problemas como doenças. Por isso
a pessoa tem que se prevenir” (voluntário E).
“É importante saber se cuidar numa relação sexual muitas vezes pode gerar um filho,
e muita gente faz sexo por prazer, etc.” (voluntário F).
“É uma coisa que os homens fazem com as mulheres” (voluntário G).
A partir dessas respostas percebe-se que a sexualidade é vista pelos jovens como fonte
de prazer, mas também como motivo de preocupação, onde o cuidado é necessário, porém
muitas vezes esquecido.
Durante a dinâmica sobre a morfofisiologia dos genitais, verificou-se que muitos já
tinham domínio a respeito da localização, função e importância de cada órgão do sistema
reprodutor.
Ao se debater sobre as mudanças físicas e psicológicas que ocorrem na adolescência,
os participantes listaram diversos fatores que interferem seus pensamentos e atitudes, tais
como: amigos, escola, moda, mídia e tendências. Neste momento, puderam repensar acerca de
suas atitudes e da importância da responsabilidade em suas ações, percebendo que atitudes
impensadas podem interferir num bom desenvolvimento durante as fases da vida.
Na dinâmica do Semáforo, apesar da divergência nas respostas, em geral os alunos
concordam que para tomar uma decisão a respeito da sua própria sexualidade é necessária
uma reflexão prévia sobre as conseqüências de seus atos, o que indica uma atitude
responsável nos grupos trabalhados.
Na demonstração do uso dos métodos contraceptivos, os alunos tiveram uma
participação bem ativa, na qual foi possível constatar que os mesmos já possuíam noções
corretas e diversificadas sobre o assunto.
Durante o jogo didático sobre DST’S e AIDS, os participantes ao visualizarem as
imagens, manifestaram exclamações negativas sobre as mesmas, mostrando a preocupação
sobre a conseqüência da não prevenção.
Ao ser discutido sobre gravidez e aborto, devido ao cansaço, a participação dos alunos
não foi tão efetiva. Mesmo assim foi possível verificar que existe uma consciência da
responsabilidade que um filho traz.

Durante o encerramento, ao confrontar o que o grupo havia escrito no primeiro
momento acerca de sexualidade, os participantes deram respostas mais elaboradas e amplas
sobre o tema, comprovando que as atividades realizadas durante a oficina possibilitaram uma
visão mais abrangente sobre o assunto.
129 alunos responderam voluntariamente ao questionário de avaliação da oficina, e
obtiveram-se os seguintes resultados:
Para a primeira questão, a qual referia-se a abordagem do assunto da oficina, 43%
afirmaram que o tema já havia sido discutido em aula pelo professor de ciências ou de
biologia, 25% disseram que um professor de outra disciplina, que não ciências ou biologia
conversaram sobre sexualidade na escola e 32% acreditam que o tema nunca tinha sido
abordado por professor algum.
Existe grande significância dos resultados ao se relacionar a faixa etária dos alunos
com as respostas da primeira questão (Gráfico 1), onde quanto mais alta a faixa etária, maior
contato com o assunto.
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Gráfico 1. Comparação entre as respostas da primeira questão com a faixa etária dos alunos.
Legenda: a1 – tema abordado por professores de ciências ou biologia; b1 – tema abordado por professor
de outra disciplina; c1 – nunca tinha sido abordado por professor algum.

Comparando-se as respostas da primeira questão com a localização da escola (Gráfico
2), observamos que os professores de ciências e biologia de escolas da zona rural trabalham
mais o tema com seus alunos do que professores da zona urbana.
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Gráfico 2. Comparação entre as respostas da primeira questão com a localização da escola.
Legenda: a2 – tema abordado por professores de ciências ou biologia; b2 – tema abordado por professor
de outra disciplina; c2 – nunca tinha sido abordado por professor algum.

Em relação às respostas da segunda questão, 64% dos participantes acreditam que a
oficina trouxe-lhe alguma informação nova e 36% afirmam que as informações não eram
novas, mas foram apresentadas com mais detalhes.
Ao se comparar a faixa etária com o acréscimo de informações sobre o tema (Gráfico
3), observa-se que alunos de 12 a 14 anos obtiveram um acréscimo de novas informações
contribuindo para o seu auto-conhecimento.
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Gráfico 3. Comparação entre as respostas da segunda questão com a faixa etária dos alunos.

Na terceira questão, foi avaliada a eficiência do trabalho dos acadêmicos de
licenciatura em Ciências Biológicas, como transmissores do conhecimento científico (tabela
1).
SIM
(%)
96

NÃO
(%)
--

PARCIAL
(%)
4

Demonstraram conhecimento

94

2

4

Usaram adequadamente os meios para explicar o assunto

94

2

4

Estimularam você a participar das atividades da oficina

92

4

4

Pergunta
Explicaram bem

Tabela 1 - Resultados 3ª questão

Observa-se que em todos os itens, a atuação dos apresentadores foi bem avaliada,
demonstrando que os participantes tiveram boa compreensão do assunto, sentiram-se a
vontade em abordar o tema com os acadêmicos, e aprovaram a forma de apresentação do
trabalho.
Com relação ao envolvimento dos participantes nas atividades propostas pela oficina
(quarta questão), verificou-se que todos participaram de uma ou mais formas, seja realizando
comentários a respeito do assunto, participando das atividades em grupo ou fazendo

perguntas. Um número pequeno de alunos limitou-se a ouvir a apresentação. Constata-se,
portanto, que a aplicação de diferentes dinâmicas possibilita que todos interajam oralmente
e/ou fisicamente durante a oficina.

4 Conclusões
Os resultados demonstram que a transmissão do conhecimento científico por jovens
(acadêmicos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas) para adolescentes (alunos do
ensino básico) é muito bem aceita. A aula em forma de oficina é dinâmica e interativa,
desperta o interesse dos participantes e os incentiva na troca experiências com o grupo. Os
adolescentes tiveram oportunidade de receber mais informações sobre o tema, de modo que
puderam refletir e manifestar seus pensamentos e sentimentos.
Merece destaque positivo, o desempenho dos acadêmicos, os quais demonstraram
compromisso e maturidade em todo o processo de organização da oficina.
Aponta-se como fragilidade do trabalho, o fato da apresentação da oficina ter
acontecido apenas em uma única oportunidade em cada local. Os assuntos tratados necessitam
de um número maior de encontros para que realmente possa se efetivar uma mudança de
atitude por parte dos adolescentes.
Com a execução deste projeto, foi criado um espaço para discussão de questões
referentes ao ensino, adolescência e sexualidade, tanto nas escolas visitadas quanto dentro da
própria Universidade.
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ANEXO I

BIOLOGIA E CIDADANIA: OFICINAS TEMÁTICAS
Instrumento de Avaliação da Oficina pelos alunos ouvintes
(para aplicação imediata após a realização)

Data: ____________________
Série: __________________
Município: __________________________________________________________________
Nome da escola: _____________________________________________________________
Identificar a Oficina que você assistiu: ____________________________________________
1.

Quanto ao assunto da oficina:

( ) Já tinha sido abordado/ falado em aula pelo professor de Ciências ou de Biologia.
( ) Já tinha sido abordado em aula por um professor de outra disciplina.
( ) Nunca tinha sido abordado por professor algum.

2.

Quanto às informações:

( ) Trouxe-lhe alguma informação nova
( ) As informações não eram novas, mas foram apresentadas com mais detalhes.
( ) Nada de novo foi apresentado.

3.

Quanto aos apresentadores:

a) Explicaram bem
b) Demonstraram conhecimento para explicar o assunto
c) Os materiais usados na apresentação foram interessantes
d) Estimularam você a participar das atividades da oficina

4.
(
(
(
(
(

SIM

NÃO

(
(
(
(

(
(
(
(

)
)
)
)

PARCIALMENTE

)
)
)
)

Qual foi sua participação na oficina?
) Fiz comentário sobre o assunto.
) Fiz perguntas.
) Participei das atividades em grupo
) Só ouvi.
) Outro. Especifique: ______________________________

Use o espaço restante para fazer algum comentário ou pergunta que deseja.

(
(
(
(

)
)
)
)

