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RESUMO

O presente trabalho visa discutir como o tema Educação Sexual é tratado na
educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, identificando e analisando a
abordagem do tema em documentos oficiais e curriculares e em recursos e materiais
didáticos impressos ou midiáticos. Em um primeiro momento, buscamos definir o
que é educação sexual, quais as diferenciações entre as nomenclaturas utilizadas,
sua história em nosso país, analisar os documentos curriculares da educação sexual
na educação infantil e sexual, como os Referenciais Curriculares Nacionais da
Educação Infantil, Diretrizes Curriculares Nacionais, Parâmetros Curriculares
Nacionais e o documento da Unesco sobre Educação Sexual. Posteriormente,
apresentamos o que dizem as pesquisas acadêmicas sobre os princípios teóricos e
metodologias e estratégias para o desenvolvimento da Educação Sexual nas
escolas, bem como sobre a formação de professores para o ensino de Educação
Sexual. Por fim, fazemos uma identificação e análise de materiais didáticos
disponíveis para se trabalhar com esse tema na Educação Infantil e anos iniciais do
Ensino Fundamental como livros didáticos e paradidáticos, planos de aulas e outros
recursos disponíveis na internet e documentos de secretarias de educação.
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APRESENTAÇÃO

A Educação Sexual é um tema que ainda gera alvoroço quando tratado
na educação escolar, causado pela retração que o nome traz, devido às polêmicas
que o assunto envolve, em especial numa sociedade até certo ponto conservadora
como a sociedade brasileira, cujos valores se disseminam na mentalidade de
crianças e adolescentes e da população em geral.
Nesse contexto, este trabalho propõe apresentar recursos e materiais
pedagógicos para serem utilizados na educação sexual escolar, bem como
apresentar

de

forma

breve

suas

origens

e

mudanças,

passando

pelas

nomenclaturas e diferentes formas de abordagem do tema adequadas às escolas.
Hoje, a escolha de temas chamados “transversais” no processo formativo
do cidadão na sua vida escolar tem como fundamento os contextos históricos e a
importância sociocultural e política para sua apresentação. A Educação Sexual não
foge de ter grande relevância dentre estes parâmetros. Entretanto, o tema ainda
continua gerando uma enorme gama de implicações preconceituosas, como tabus e
polêmicas, além do despreparo dos próprios professores par abordagem do assunto,
que acabam por interferir negativamente no desenvolvimento do estudante e até na
aplicação do assunto ao longo dos anos escolares.
A forma, pois, que deve ser utilizada no ensino escolar muda dependendo
da idade do estudante, levando a uma diferenciação de ferramentas a serem usadas
para o ensino infantil e fundamental, de acordo com a literatura que será
apresentada neste trabalho.
Foram pesquisados diversos estudos sobre Educação Sexual, a partir de
variados autores e documentos, levando em consideração sempre a aplicabilidade
relativa ao contexto histórico e social brasileiro para a elucidação do problema, que
reside na dificuldade de se inserir a discussão do tema nas escolas e os estudos
desenvolvidos para resolvê-lo.
A primeira parte deste texto consiste no segmento teórico do trabalho,
sendo apresentadas diferentes definições bem como as distintas nomenclaturas
8

acerca do assunto da Educação Sexual, passando pelo percurso que a mesma fez
através da história do Brasil cuja origem remonta à época da Revolta Higienista no
Rio de Janeiro, sofrendo as represálias do Regime Militar e as dificuldades de ser
implantada como uma disciplina nas escolas.
São apresentadas também algumas pesquisas sobre a abordagem do
assunto nas escolas, divididas entre Ensino Infantil e Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, apresentando, além de teses e artigos de autores, documentos da
Unesco e dos Parâmetros Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares
Nacionais.
Na segunda parte do trabalho, analisamos os materiais e recursos
didáticos disponíveis de modo impresso ou midiático para o trabalho com Educação
Sexual nas etapas de escolarização mencionadas.
O que me motivou à escolha do tema foi perceber que Sexualidade e
Educação Sexual são assuntos distantes da população em geral e, mais
assustadoramente, sequer tratados no meu curso de Pedagogia. Mais fortemente,
decidi desenvolver meu Trabalho de Conclusão de Curso a respeito da Educação
Sexual escolar, quando durante uma aula da disciplina “Estágio de Ensino
Fundamental I” uma aluna disse que não se sentia segura para abordar o tema com
os alunos, muito embora percebesse o frequente aumento de casos de gravidez na
adolescência e a alta incidência de doenças sexualmente transmissíveis nos jovens.
Assim, me veio o pensamento: o que nós, pedagogos, estamos fazendo para mudar
essa realidade?
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CAPÍTULO 1

O QUE É EDUCAÇÃO SEXUAL

1.1 Diferenciação entre Educação Sexual, Orientação Sexual e Educação em
Sexualidade

Antes de tentar definir o que é Educação Sexual, primeiro é necessário
entender um pouco mais sobre as diferenças de nomenclaturas e suas
interpretações. Conforme Silva (2013, p. 90), podemos encontrar Educação Sexual,
Orientação Sexual e Educação em Sexualidade.
Para este autor, quando utilizamos o termo Orientação Sexual isso pode
acabar sendo confundido com a maneira que a pessoa demonstra sua sexualidade,
assumindo-se como homossexual, heterossexual ou bissexual. O Ministério da
Educação (MEC) adotou o uso deste termo nos documentos curriculares oficiais.
Por outro lado, para tentar definir Sexualidade, França (2008, p. 72),
citando Goldberg (1988), apresenta o termo como uma construção sócio-histórica,
que não deve ser entendida exclusivamente observando apenas seus componentes
biológicos, instintivos e naturais. Nesse sentido, a Sexualidade deve ser entendida
como uma experiência histórica e pessoal.
Já o termo Educação Sexual aparece como um dos mais apropriados a
nosso ver. Conforme Bonfim (2009, p. 9), essa terminologia acaba sendo a definição
mais completa. Educação Sexual indica uma prática que envolve “intervenções
deliberadas, sistemáticas, em geral regulares e planejadas” e que são relativas ao
domínio da vida sexual (WEREBE, 1998, p. 155). A Educação Sexual compreende
todas as fases da vida, de crianças a idosos, e pode acontecer dentro e fora da
escola. Segundo essa definição de Educação Sexual, o aluno antes de receber o
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conhecimento sobre esse tema na escola já tem alguma vivência do assunto, seja
dado pela família ou pelos meios de comunicação com os quais ele tem contato:
A Educação Sexual, tomada num sentido mais amplo, compreende todas as
ações, diretas ou indiretas, deliberadas ou não, conscientes ou não
exercidas sobre um indivíduo ao longo de seu desenvolvimento e que lhe
permite situar-se em relação à sexualidade em geral e à sua vida sexual
(WEREBE, 1998, p. 106).

Em Vasconcellos (1973), localizamos outra definição de Educação Sexual
que, em nossa visão, é um pouco mais completa que a definição anterior:
Educação sexual é poder abrir possibilidades, dar informações sobre os
aspectos fisiológicos da sexualidade, mas principalmente informar sobre as
suas interpretações culturais e suas possibilidades significativas, permitindo
uma tomada lúcida de consciência. É dar condições para o desenvolvimento
contínuo de uma sensibilidade criativa em seu relacionamento pessoal.
Uma aula de educação sexual deixaria então de ser apenas um aglomerado
de noções estabelecidas de biologia, de psicologia e de moral, que não
apanham a sexualidade humana naquilo que lhe pode dar significado e
vivência autênticas: a procura mesmo da beleza interpessoal, a criação de
um erotismo significativo do amor. Uma educação estética cobriria
perfeitamente essa lacuna. Afinal, quando uma educação sexual
conseguisse efetuar a passagem de uma motivação pornográfica da
sexualidade para uma motivação em que a busca da beleza sensível fosse
um estimulante mais poderoso que a obscenidade, ela já teria colocado as
bases necessárias para que o indivíduo, daí por diante, resolvesse
humanamente sua sexualidade. (VASCONCELLOS, 1973, p.111)

Através do estudo bibliográfico que realizamos, percebemos que a
escolha da nomenclatura depende do objetivo que se deseja atingir e do ponto de
vista ideológico e particular de cada um. Porém, cabe ressaltar a necessidade de
haver uma padronização das terminologias e conceituações, pois, segundo França
(2008, p. 79), em um número significativo de publicações os autores conceituam
diferentemente os termos, porém em outro momento os usam como se fossem
sinônimos, ou não conceituam nem diferenciam. Isso acaba limitando a
compreensão do tema, ao invés de aprimorar a qualidade da pesquisa.

1.2 História da Educação Sexual no Brasil

Após a breve descrição das terminologias, será realizado uma
contextualização histórica da Educação Sexual no Brasil.
A Educação Sexual no Brasil teve inicio no século XX como mostra
França (2008, p. 55) e foi marcada pelas influências médico-higienistas europeias,
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que deram origem, como aponta Silva (2013, p. 98), a algumas

propostas de

educação sexual que buscavam combater as Doenças Sexualmente Transmissíveis
(DST) e a masturbação, além de preparar a mulher para os papéis de esposa e mãe
(RIBEIRO, 2004; SAYÃO, 1997; WEREBE, 1998). Posteriormente ocorre a
publicação de livros que buscavam orientar cientificamente a prática sexual dos
indivíduos.
Embora o desenvolvimento de uma Educação Sexual no Brasil tenha
iniciado nas primeiras décadas do século XX, foi na década de 1960 que ela
começou a ser implantada nas escolas, tendo seu inicio em escolas de Belo
Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo (SILVA, 2013, p. 99). Em 1968, dentro do
período de ditadura militar no país, houve uma tentativa de Projeto de Lei que
sugeria a introdução obrigatória de Educação Sexual nas escolas do país. Todavia,
o projeto foi recusado pela Comissão Nacional de Moral e Civismo devido à época
de repressão pela qual o país passava
Um dos motivos da Educação Sexual ter tido seu inicio nas escolas foi a
mudança de comportamento dos jovens, conforme afirma Werebe (1998, p. 165).
Essas mudanças começaram a afetar as classes média e alta, sendo consideradas
uma revolução sexual, pois não eram as classes populares as únicas afetadas.
Sendo assim, a principio as primeiras escolas eram escolas tradicionais, excluindo
desse modo as classes mais abastadas.
No governo do presidente Geisel, houve uma abertura que possibilitou a
inserção da Educação Sexual no currículo das escolas (SILVA, 2013, p.100). Em
1980 foi realizado um debate durante a XXXII Reunião da Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência com objetivo de discutir se a Educação Sexual na escola
seria um instrumento de democratização ou repressão. Nessa reunião foi
questionado para quem a Educação Sexual seria destinada e para que ela serviria
afinal.
Em 1994, segundo Silva (2013, p. 102), foi publicado um guia no Brasil
que demonstrava a importância da educação Sexual devido à epidemia de HIV que
ameaçava o desenvolvimento dos países em desenvolvimento, sugerindo que o
combate se desse por prevenção via Educação Sexual escolar. Esse guia havia sido
publicado em 1991 pelo Sex Information and Education Council of the United
States4 (SIECUS), o Guidelines for Comprehensive Sexuality Education, sendo
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adaptado no Brasil inicialmente pelo Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientação
Sexual (GTPOS), com a assessoria da Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids
(ABIA) e da Comunicação em Sexualidade (ECOS). Ocorreu ainda a constituição do
Fórum Nacional de Educação em Sexualidade, que envolveu a participação de trinta
instituições na revisão e aprovação do material.
O guia em 2009 encontrava-se na 11ª edição. Apresentava, conforme
Silva (2013, p. 103), algumas pesquisas realizadas pela Editora FTD e pelo
DataFolha, as quais tratavam respectivamente da formação dos professores para
abordagem das questões de sexualidade em suas escolas, bem como da aceitação
do ensino de Educação Sexual pelas famílias dos alunos.
Segundo Vianna (2010), foi no primeiro mandato do presidente Fernando
Henrique Cardoso (FHC) que houve a inserção oficial da Educação Sexual no
currículo escolar, buscando eliminar a discriminação contra a mulher. Em
complemento, encontramos os dizeres de Silva (2013, p. 104) ao afirmar que:
A influência dos organismos internacionais no governo FHC implicou na
adoção de políticas reformistas centradas no currículo escolar, o que no
caso das políticas de sexualidade e gênero culminou na inclusão do tema
transversal “Orientação Sexual” pelos PCN. Apesar de a inserção do tema
no currículo ser considerada um avanço, vários problemas podem ser
apontados, em geral decorrentes do “caráter centralizador e prescritivo dos
PCN” [...] e da falta de ações governamentais que favoreçam a abordagem
do tema nas escolas, dentre as quais se destaca a falta de ações no âmbito
da formação inicial e continuada de professores.

Vianna (2010) mostra ainda que uma das principais diferenças entre os
governos FHC e Lula reside no fato que o primeiro acabou centralizando a
formulação das politicas nacionais no MEC, enquanto o segundo favoreceu a
formulação das politicas nos movimentos sociais e nas escolas.
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CAPÍTULO 2
A EDUCAÇÃO SEXUAL EM DOCUMENTOS CURRICULARES

2.1 A Educação Sexual na Educação Infantil

A Lei 9.394/96 estabelece que a Educação Infantil é a primeira etapa da
educação básica no Brasil e tem como objetivo proporcionar condições adequadas
para o desenvolvimento emocional, intelectual, físico e social da criança, sendo
compreendida como atendimento institucional-educacional às crianças de zero a
seis anos.
Podemos considerar a criança como um sujeito histórico de direitos que,
em suas relações cotidianas, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Sendo
assim, alguns temas são necessários para serem trabalhados nessa faixa de
escolaridade, entre eles a Sexualidade, visando auxiliar a criança a compreender o
mundo em que vive.
Para atingir esse objetivo, foi elaborado o Referencial Curricular Nacional
da Educação Infantil (RCNEI), concebido para servir como um guia de reflexão para
os profissionais que atuam diretamente com crianças dessa faixa etária. Ele se
constitui de um conjunto de referencias e orientações pedagógicas que visam
contribuir para a implantação ou implementação de práticas educativas de
qualidade.
O RCNEI é dividido em três volumes. No primeiro, temos uma introdução
sobre as concepções de criança, educação, instituição e do profissional que atua
nessa etapa de escolaridade. Após, são traçados os objetivos gerais da Educação
Infantil. O segundo volume visa a formação pessoal e social e procura auxiliar no
processo de construção de identidade e autonomia da criança, o que está ligado aos
processos de socialização. Por último, no terceiro encontramos o conhecimento de
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mundo que possui seis documentos referentes a: Movimento; Música; Artes Visuais;
Linguagem Oral e Escrita; Natureza e Sociedade; e Matemática.
Por se tratar de referenciais e orientações pedagógicas, percebemos que
o RCNEI é uma proposta aberta e flexível que deverá servir de apoio ao professor
para que ele possa sentir-se mais confiável na realização de seu trabalho e no
desenvolvimento

de

capacidades

de

apropriação

e

conhecimento

das

potencialidades das crianças.
Percebemos também que a Educação Infantil é a base inicial do processo
educativo visto que é na infância que as crianças têm seu primeiro contato e
experiências com o mundo.
É na infância que a criança está descobrindo seu corpo e as sensações
que isso pode proporcionar, como quando recebe um carinho ou quando percebe as
diferenças entre menino e menina. A sexualidade é algo inerente em nossa vida
uma vez que está ligada desde nosso nascimento e presente em nossa sociedade a
todo o momento através das relações interpessoais e meios de comunicação. A
orientação que o RCNEI (BRASIL, 1998) apresenta quanto à identidade de gênero é
que o professor deve transmitir valores de igualdade e permitir que a criança brinque
com as possibilidades relacionadas ao papel de homem e de mulher, exigindo uma
atenção constante por parte do professor para que não se reproduza, nas relações com as
crianças, padrões estereotipados quanto aos papéis do homem e da mulher.

Devido à faixa etária ser precoce, as questões sobre Sexualidade ainda
geram muita polêmica, sendo ignoradas muitas vezes por pais e professores por não
saberem como discutir tais questões com as crianças. No volume 2 do RCNEI é
destacada tal importância:
[Sexualidade] tem grande importância no desenvolvimento e na vida
psíquica das pessoas, pois independentemente da potencialidade
reprodutiva, relaciona-se com o prazer, necessidade fundamental dos seres
humanos. Nesse sentido, é entendida como algo inerente, que está
presente desde o momento do nascimento, manifestando-se de formas
distintas segundo as fases da vida (BRASIL, 1998, p. 17).

Um dos objetivos de pensar em uma Educação Sexual na infância é que
nessa fase a criança tem suas primeiras experiências de socialização e forma seu
conhecimento. É necessário lidar com esse tema de uma maneira adequada, de
modo que isso não interfira negativamente na vida da criança e auxilie no processo
de construção da identidade e da autonomia, os quais dependem tanto das
15

interações socioculturais, como da vivência de algumas experiências consideradas
essenciais associadas à fusão e diferenciação, construção de vínculos e expressão
da sexualidade.
A escola deve promover condições adequadas para desenvolver o bem
estar da criança, seu desenvolvimento físico, emocional, intelectual, moral e social, a
ampliação de suas experiências e estimular o interesse da criança pelo processo de
conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade.
A compreensão da sexualidade como um processo amplo, cultural e
inerente ao desenvolvimento das crianças pode auxiliar o professor diante das ações
exploratórias das crianças ou das perguntas que fazem a respeito do tema (BRASIL,
1998, p. 19)
O professor deve estar atento às demonstrações de sexualidade da
criança, orientar para que as discussões não ocorram em público e em horários
apropriados para que ela não fique prejudicada nem constrangida. O RCNEI indica
que “A tendência é que, quanto mais tranquila for a experiência do adulto no plano
de sua própria sexualidade, mais natural será sua reação às explorações
espontâneas infantis” (BRASIL, 1998, p.18).
Percebemos assim que a discussão sobre esse tema deve ser
encaminhada como parte da vida; as descobertas e assuntos que as crianças
demostram interesse devem ser trazidos e tratados com continuidade respeitando as
fases e ritmos próprios delas.
Analisamos também as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil (DCNEI) quanto às questões de Sexualidade:
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil articulam-se
às Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e reúnem
princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara de
Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, para orientar as
políticas públicas e a elaboração, planejamento, execução e avaliação de
propostas pedagógicas e curriculares de Educação Infantil (BRASIL, 2009).

Encontramos em uma das propostas pedagógicas das DCNEI a seguinte
proposta a respeito da temática:
Construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade
comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do
planeta e com o rompimento de relações de dominação etária,
socioeconômica, étnicoracial, de gênero, regional, linguística e religiosa”
(BRASIL, 2010). [...] A proposta pedagógica das instituições de Educação
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Infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso a processos de
apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de
diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à
liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência
e à interação com outras crianças (BRASIL, 2010).

Percebemos que, embora as DCNEI citem que um dos objetivos é cuidar
e garantir a saúde e garantir com que não haja uma relação desproporcional de
gênero, não encontramos nesse documento nada que fale especificamente dos
aspectos conceituais e metodológicos na abordagem da Educação Sexual na
infância.

2.2 Educação Sexual no Ensino Fundamental

O Ensino Fundamental no Brasil é obrigatório e tem como principal
objetivo a formação básica do cidadão. Seus objetivos atuais são estabelecidos pelo
Artigo 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei Federal
9394/96
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e
valores (BRASIL, 1996).

Para assegurar que esses objetivos fossem cumpridos, foram elaborados
em 1997 os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que visavam auxiliar o
professor na execução de seu trabalho e no planejamento de suas aulas. Os PCN
são referenciais para os Ensinos Fundamental e Médio e são construídos de
maneira aberta e flexível.
Como

nos

mostra

Silva

(2013,

p.55),

os

conteúdos

escolares

apresentados nos PCN são vistos como meios que devem ser utilizados para que o
aluno adquira habilidades e competências, e devem englobar não apenas fatos e
conceitos, mas, sobretudo, procedimentos, valores, normas e atitudes.
Tendo em vista atingir esses objetivos, os PCN abordam os conteúdos
tradicionais por disciplinas como, por exemplo, Matemática, História, Ciências, e por
temas vinculados ao cotidiano, conhecidos como Temas Transversais.
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Os Temas Transversais são apresentados como questões sociais no
campo da Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde e Orientação Sexual.
Envolvem questões importantes e urgentes para a sociedade contemporânea,
devendo ser incorporados nas áreas já existentes e no cotidiano escolar.
Os temas escolhidos representam “questões graves, que se apresentam
como obstáculos para a concretização da plenitude da cidadania, afrontando a
dignidade das pessoas e deteriorando sua qualidade de vida” (BRASIL, 2000, p. 30),
de relevância nacional, que podem ser aprendidos desde o Ensino Fundamental e
favorecem a compreensão da realidade e a participação social.
Com isso, os critérios adotados para a eleição dos temas transversais
são: urgência social, abrangência nacional, possibilidade de ensino e aprendizagem
no Ensino Fundamental além de também favorecer a compreensão da realidade e a
participação social.
Um dos Temas Transversais que será aprofundado neste trabalho é a
Orientação Sexual. Esse tema considera a sexualidade como algo inerente à vida e
visa contribuir para que os alunos desenvolvam sua sexualidade de modo
responsável, trabalhem o respeito por si e pelo outro, e, por outro lado busca
garantir direitos básicos a todos como saúde e informação.
Para conseguir atingir esses objetivos, segundo Altmann (2001), os
conteúdos devem ter caráter informativo e devem ser trabalhados na escola como
um processo de intervenção pedagógico informativo. O professor deve entrar em
contato com questões teóricas, leituras e discussões sobre o tema. Há a intenção de
estruturar a ação dos alunos de modo que eles incorporem uma mentalidade
preventiva e não introduzir valores ou opiniões formadas. Para trabalhar essas
questões o professor deve levar em conta a faixa etária dos alunos, suas
características e as diferentes formas de expressão dos alunos
O objetivo do tema Orientação Sexual segundo os PCN é:
A abordagem do corpo como matriz da sexualidade tem como objetivo
propiciar aos alunos conhecimento e respeito ao próprio corpo e noções
sobre os cuidados que necessitam dos serviços de saúde. A discussão
sobre gênero propicia o questionamento de papéis rigidamente
estabelecidos a homens e mulheres na sociedade, a valorização de cada
um e a flexibilização desses papéis. O trabalho de prevenção às doenças
sexualmente transmissíveis/AIDS possibilita oferecer informações científicas
e atualizadas sobre as formas de prevenção das doenças. Deve também
combater a discriminação que atinge portadores do HIV e doentes de AIDS
de forma a contribuir para a adoção de condutas preventivas por parte dos
jovens (BRASIL, 1997, p. 28).
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Os conteúdos dos PCN de Orientação Sexual foram divididos em três
blocos: Corpo: matriz da sexualidade; Relações de gênero; e Prevenção às Doenças
Sexualmente Transmissíveis/AIDS. Esses blocos foram definidos para os quatro
ciclos do ensino fundamental.
O primeiro bloco – Corpo: matriz da sexualidade – tem como objetivo
transmitir aos alunos conhecimento a respeito do próprio corpo e noções sobre
cuidados que necessitam dos serviços de saúde. Várias disciplinas podem tratar
esses conteúdos, como Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Arte,
Educação Física e Ciências Naturais, pois contribuem para a construção da visão de
corpo através das explicitações das dimensões da sexualidade em seus conteúdos.
Com isso questões como gostar e cuidar do próprio corpo, imposição de certos
padrões de beleza passados pela mídia devem ser trabalhados com os alunos.
Como forma de trabalhar esses assuntos, os PCN sugerem diferentes
materiais como livros didáticos, científicos, artísticos e produções coletivas ou
individuais feitas pelas crianças.
Quanto ao segundo bloco – Relações de gênero –, os PCN Orientação
Sexual têm como objetivo combater relações autoritárias, questionar a rigidez dos
padrões de conduta estabelecidos para homens e mulheres e apontar para sua
transformação. Para atingir esse objetivo, o professor pode promover debates
através da leitura e análise de notícias ou de obras literárias e relacioná-las com
conteúdos da área de História, por exemplo, analisando principalmente os
comportamentos diferenciados de homens e mulheres em diferentes culturas e
momentos históricos. Nessa segunda parte dos PCN, não se apresentam diferenças
significativas entre os conteúdos propostos para o primeiro e segundo ciclo do
ensino fundamental.
O

terceiro

bloco

–

Prevenções

a

Doenças

Sexualmente

Transmissíveis/AIDS – busca tratar as informações sobre a existência de doenças
sexualmente transmissíveis, meios para preveni-las e esclarecer sobre fatos e
preconceitos a respeito dessas doenças. O professor deverá estimular um
comportamento preventivo nos alunos através de discussões sobre mitos e
verdades acerca desse tema. Segundo os PCN Orientação Sexual, esse conteúdo
pode ser relacionado às áreas de Ciências Naturais e Língua Portuguesa. O
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formador deve passar as informações sobre as doenças com objetivo de ensinar que
elas se previnem, enfatizando-se a distinção entre as formas de contato. Para isso
ele deve trazer informações para discutir com os alunos.
Assim como no segundo bloco, no terceiro também não existe
diferenciação de conteúdos por ciclo do ensino fundamental, porém, o professor
deve trabalhar os conteúdos de diferentes maneiras em cada ciclo.
Para atingir o objetivo da Orientação Sexual presente nos PCN é
necessário que haja uma situação de confiança entre aluno e professor. Para tanto,
o professor deve mostrar-se aberto a discutir as perguntas dos alunos e esclarecer
todas as suas dúvidas. O professor deve planejar com detalhamento a abordagem
dessa temática, partindo das dúvidas e desejos dos alunos e gerando um clima
acolhedor para o desenvolvimento do trabalho.
O tema Orientação Sexual desenvolvido nos PCN mostra de forma
bastante delicada um assunto que muitas pessoas têm dificuldade em tratar. Através
das orientações sobre como tratar o tema com os alunos, fica clara a necessidade
do educador de quebrar preconceitos, inserir conhecimento e informação permitindo
com que o aluno conheça melhor seu corpo e as manifestações de sua sexualidade.
Porém, como nos mostra Bonfim (2009, p.83), na lógica da normativa de
sexualidade proposta pelo Estado nos PCN, a disciplina de Ciências também se
situa como uma esfera controladora, consagrando um caráter informativo e
biologista, deixando quase sempre de contemplar uma formação ou educação
sexual, restringindo-se à orientação sexual como propõem os PCN, entendida como
sendo de caráter informativo. A dimensão histórica da sexualidade aparece como
construção feita sobre algo naturalmente dado.
Em outra passagem, Bonfim (2009, p. 127) diz que vivemos ainda em
tempos de uma contradição, onde os alunos pedem mais que a sexualidade
biologista, a sociedade exige que se vá além, os PCN apontam para essa
necessidade de Educação Sexual além do ponto de vista da saúde, porém não se
alteram as bases de formação docente.
Abaixo apresentamos um quadro com os temas que os PCN Orientação
Sexual recomendam em cada bloco:
Quadro 1 – Síntese de Temas e Conteúdos propostos nos PCN Orientação Sexual
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Corpo – Matriz da Sexualidade
as transformações do corpo do homem e da mulher nas diferentes fases da vida, dentro de
uma perspectiva de corpo integrado, envolvendo emoções, sentimentos e sensações ligadas
ao bem-estar e ao prazer do autocuidado; • os mecanismos de concepção, gravidez e parto e
a existência de métodos contraceptivos; • as mudanças decorrentes da puberdade:
amadurecimento das funções sexuais e reprodutivas; aparecimento de caracteres sexuais
secundários; variação de idade em que inicia a puberdade; transformações decorrentes de
crescimento físico acelerado; • o respeito ao próprio corpo e ao corpo do outro; • o respeito
aos colegas que apresentam desenvolvimento físico e emocional diferentes; • o fortalecimento
da auto-estima; • a tranqüilidade na relação com a sexualidade.

Relações de Gênero
a diversidade de comportamento de homens e mulheres em função da época e do
local onde vivem; • a relatividade das concepções tradicionalmente associadas ao
masculino e ao feminino; • o respeito pelo outro sexo, na figura das pessoas com as
quais se convive; • o respeito às muitas e variadas expressões do feminino e do
masculino.
Doenças Sexualmente Transmissíveis
o conhecimento da existência de doenças sexualmente transmissíveis; • a
compreensão das formas de prevenção e vias de transmissão da AIDS; • a
comparação entre as formas de contato que propiciam contágio e as que não
envolvem riscos; • recolher, analisar e processar informações sobre a AIDS, por meio
de folhetos ilustrados, textos e artigos de jornais e revistas; • o conhecimento e a
adoção dos procedimentos necessários em situa- ções de acidente ou ferimentos que
possibilitem o contato sangüíneo; • o repúdio às discriminações em relação aos
portadores de HIV e doentes de AIDS; • o respeito e a solidariedade na relação com
pessoas portadoras do vírus HIV ou doentes de AIDS.
Fonte: Elaborado pela autora com base nos PCN Orientação Sexual (BRASIL, 1997)

2.3 Abordagem da Educação Sexual em Documento da Unesco

No site da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e
Cultura (Unesco), encontramos o documento: Orientação Técnica Internacional
sobre Educação em Sexualidade. Ele está inserido na área educação/saúde e foi
lançado em junho de 2010. Esse documento é dividido em dois volumes. O primeiro
tem com objetivo apresentar as razões em favor da educação em sexualidade,
enquanto o segundo propõe mostrar os tópicos e objetivos de aprendizado.
Esse guia possui como objetivo ser uma ferramenta para auxiliar diretores
de escola, professores, elaboradores de currículo e tem como objetivo servir como
base para trabalhos realizados com estudantes de 05 a 18 anos.
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Logo na introdução há a apresentação de algumas premissas do
documento e que fazem a educação sexual ser tão importante nos dias de hoje
como:
• A sexualidade é um aspecto fundamental da vida humana: possui
dimensões físicas, psicológicas, espirituais, sociais, econômicas, políticas e
culturais.
• A sexualidade não pode ser compreendida sem referência ao gênero.
• A diversidade é uma característica fundamental da sexualidade.
• As regras que governam o comportamento sexual diferem amplamente
entre culturas e dentro de uma mesma cultura. Certos comportamentos são vistos
como aceitáveis e desejáveis, enquanto outros são considerados inaceitáveis. Isso
não significa que esses comportamentos não ocorram, ou que devam ser excluídos
da discussão no contexto da educação em sexualidade.
Para a elaboração desse documento foi considerado como sexualidade a
definição da Organização Mundial de Saúde que a conceitua como um processo que
inclui as dimensões físicas, emocionais, psicológicas, sociais e culturais.
Com alguns dos objetivos do primeiro volume, é apresentada a intenção
de retardar o inicio da atividade sexual, a frequência, o número de parceiros sexuais,
reduzir as chances de sexo desprotegido entre os jovens, e aprimorar o
conhecimento sobre métodos contraceptivos (UNESCO, 2010). Para que esses
objetivos sejam alcançados, o guia procura servir como fonte de conhecimento para
que o público alvo consiga realizar escolhas responsáveis em seus relacionamentos
sexuais e sociais.
Silva (2013, p. 138), ao se referir ao documento da Unesco, nos mostra
que são formulados objetivos específicos para os quatro níveis de desenvolvimento
correspondentes a diferentes faixas etárias como nível I, para crianças de 5 a 8
anos; nível II, para crianças de 9 a 12 anos; nível III, para jovens de 12 a 15 anos; e
nível IV, para jovens de 15 a 18 anos. Conforme citado no volume 2 (UNESCO,
2010), todas as informações deverão estar harmonizadas com as capacidades
cognitivas dos alunos, além de não deixar de lado crianças/jovens com
incapacidades intelectuais de aprendizado.
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No segundo volume, os conteúdos estão inseridos em uma estrutura de
tópicos e objetivos de aprendizado, sendo relacionados seis conceitos chaves
(UNESCO, 2010):
1. Relacionamentos
2. Valores, atitudes e habilidades
3. Cultura, sociedade e direitos
4. Desenvolvimento humano
5. Comportamento sexual
6. Saúde sexual e reprodutiva
O documento assinala que cada tópico está vinculado a objetivos de
aprendizado específicos, que serão agrupados conforme as faixas etárias. Eles
estão dispostos em formato de tabela seguindo as faixas etárias, onde os objetivos
de cada conceito são explorados, assim como o que deverá ser abordado para cada
conceito.
Como método para atingir cada objetivo, o documento sugere que sejam
utilizados métodos atrativos e didáticos e que permitam que os alunos participem
dos planejamentos das atividades. Para a Unesco (2010), todos os que estão
envolvidos no trabalho de educação sexual na escola devem receber treinamento
para que consigam desenvolver o trabalho com os alunos.
O documento da Unesco sugere que sejam implementados programas
com no mínimo doze sessões, que sejam selecionados educadores capazes e
motivados para implementar o currículo e que recebam formação de qualidade, que
sejam fornecidas gestão, supervisão e fiscalização contínua e que as sessões sejam
sequenciais ao longo de vários anos.
Em 2013 foram lançadas as Orientações Técnicas de Educação em
Sexualidade para o cenário brasileiro. Esse documento tem como intenção orientar o
desenvolvimento de currículos localmente adaptados.
A versão adaptada para a realidade brasileira está organizada como o
primeiro documento apresentado, onde o volume I mostra as razões para a
introdução escolar deste tema, abordando aspectos de aconselhamento técnico e as
características a que devem obedecer os programas para serem considerados
efetivos. O volume II, por sua vez, apresenta uma proposta mínima dos tópicos e
objetivos de aprendizagem para um programa de educação em sexualidade para
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crianças e jovens. (UNESCO, 2013). Conforme o documento, a Representação da
Unesco no Brasil coordenou o processo de validação deste documento em parceria
com a Comunicação em Sexualidade (ECOS), e em colaboração com membros da
Rede de Gênero e Educação em Sexualidade (REGES), uma articulação de
entidades, pessoas e movimentos da sociedade civil, que possui o objetivo de
permitir que a educação em sexualidade seja reconhecida como parte dos direitos
humanos e dos direitos sexuais e reprodutivos (UNESCO, 2013). O documento foi
adaptado conforme as políticas públicas brasileiras de educação em sexualidade,
gênero e diversidade sexual mediante as discussões sobre esses temas no país.
Enquanto a versão internacional das Orientações Técnicas sobre
Educação em Sexualidade desde a introdução demonstra uma maior preocupação
com gravidz indesejada, HIV e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis, a
versão para o cenário brasileiro traz como preocupação também o combate a
homofobia e preconceito e igualdade de gênero. O documento ainda comenta que:
Tanto a orientação técnica internacional quanto os tópicos e objetivos de
aprendizagem para a educação em sexualidade são pautados pela
normativa de defesa dos direitos humanos e pelas concepções que
promovem a equidade de gênero, o reconhecimento das diversidades e a
garantia dos direitos sexuais e reprodutivos. Sua elaboração foi ancorada
na perspectiva de erradicação de todas as formas de intolerância – sexual,
de gênero, étnico‐racial, religiosa, idade e classe social. A ótica de gênero
teve especial destaque, tendo em vista que perpassam as interações
escolares e são ainda pouco reconhecida e debatida no âmbito da
educação. A inclusão do tema da diversidade sexual poderá auxiliar a
escola no combate à homofobia, lesbofobia e transfobia, bem como no
questionamento da heteronormatividade (UNESCO, 2013, p.10).

Os tópicos e objetivos de aprendizagem têm, como objetivos:
(i) Disponibilizar informações precisas sobre tópicos importantes que
despertam a curiosidade de crianças, adolescentes e jovens,
nomeadamente: crescimento e desenvolvimento, anatomia e fisiologia
sexual, reprodução, gravidez e parto, HIV e aids, DST, vida familiar e
relações interpessoais, cultura e sexualidade, comportamento sexual,
diversidade sexual, abuso, violência baseada em gênero e práticas de risco
e danosas.
(ii) Oferecer a crianças, adolescentes e jovens a oportunidade de explorar
valores, atitudes e normas referentes à vivência da sexualidade (como
indivíduo, na família, interpares, na comunidade) ao comportamento sexual,
à saúde, risco e tomada de Orientações técnicas de educação em
sexualidade para o cenário brasileiro – versão preliminar 1 3 decisão, e aos
princípios de respeito, igualdade de gênero, direitos humanos e igualdade.
(iii) Facilitar a aquisição de habilidades importantes sobre o comportamento
sexual para a tomada de decisões, de autoconfiança, comunicação e
negociação, e capacidade de recusa da violência sexual, qualquer que ela
seja.
(iv) Estimular crianças, adolescentes e jovens a assumir responsabilidade
por seu próprio comportamento e a respeitar o direito de outros, assim como
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estimular aceitação e empatia independentemente do seu estado de saúde
ou orientação sexual (UNESCO, 2013).

O documento menciona que professores devem se sentir capazes e seguros
para transmitir, discutir e construir as informações com os alunos. Como método de
trabalho, o documento da Unesco propõe que:
Da mesma forma, nas faixas etárias que correspondem à pré‐escola e
séries iniciais, o trabalho de educação em sexualidade pode ser muito
atraente e se desenvolver por meio de atividades em grupo, jogos,
atividades esportivas, brincadeiras, oficinas criativas, desenhos, contação e
criação de histórias, fantoches, trabalho com argila, sessão de filmes, enfim,
abordando a temática por meio da mistura de uma linguagem simples com
uma programação visual cuidadosa e adequada (UNESCO, 2013, p. 13).

O documento “brasileiro” no segundo volume aborda as mesmas palavras
chaves da versão universal, que devem ser trabalhadas com os alunos como:
Relacionamentos; Valores, atitudes e habilidades; Cultura, sociedade e direitos
humanos; Desenvolvimento humano ;Comportamento sexual

e Saúde sexual e

reprodutiva. Para cada conceito há um objetivo que deve ser cumprido nas
discussões, a ideia-chave que deve ser trabalhada conforme os níveis.
Quando comparamos o documento brasileiro com o mundial podemos
perceber que, embora haja algumas palavras que foram acrescentadas e outras
substituídas, permaneceu o mesmo objetivo da educação sexual mundial.
2.4 O que a literatura diz sobre formação de professores para o ensino de Educação
Sexual?

Fizemos uma busca de artigos brasileiros sobre Educação Sexual e
Formação de Professores no Portal de Periódicos da Capes e no Scielo. Nessa
revisão de literatura, encontramos diversas opiniões sobre a formação de
professores. Em todas as pesquisas estudadas constatamos que demonstram a
importância de haver nas escolas o desenvolvimento de um trabalho de Educação
Sexual constante; inclusive na pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha publicada
em 1993 com 5.076 pessoas revelou que 86% delas eram favoráveis ao
desenvolvimento de uma Educação Sexual nas escolas. Outra pesquisa realizada
com professores pela Editora FTD, no ano de 1989, mostrou que estes também
achavam necessário que Educação Sexual fosse trabalhada nas escolas, porém,
eles se sentiam despreparados.
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Silva (2013) mostra em sua dissertação que a Educação Sexual foi
inserida no currículo escolar e inclusa nos Temas Transversais dos PCN durante o
primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Embora o interesse
fosse o de atender aos compromissos internacionais, essa inserção acabou
sofrendo alguns problemas como falta de ações no âmbito de formação inicial e
continuada de professores.
Durante o desenvolvimento de sua pesquisa, Silva (2013) também discute
a inserção da Educação Sexual nos PCN:
Pior do que isso: como existe a possibilidade de tratamento dos temas na
forma de projetos e a formação de professores não os prepara para essa
tarefa, esse conhecimento acessório é abordado na escola por outros
profissionais, em intervenções pontuais. No caso da educação sexual,
sugere-se recorrer ao auxílio de profissionais da área da saúde
(enfermeiros, médicos, psicólogos, etc.) (BRASIL, 1997a; 1997b), o que
favorece a realização de trabalhos com um viés higienista ou difusores das
concepções de desenvolvimento humano que corroboram a ideologia
dominante. Todavia, há que se considerar a contradição no processo
educativo: é possível que um trabalho de educação sexual contribua para a
humanização dos indivíduos, promovendo a apropriação de conhecimentos
científicos relativos à sexualidade, mas isso demanda uma apropriação
prévia de conteúdos e métodos das ciências, da filosofia, da história, etc.
(SILVA, 2013, p. 178).

Para Silva (2013), o trabalho com Educação Sexual na escola deve ser
feito por professores que possuam uma formação teórica, de modo que possibilite
aos alunos o reconhecimento da sexualidade como um aspecto histórico e natural
do ser humano.
Em outra pesquisa consultada, aparece novamente a insegurança dos
professores em trabalhar a Educação Sexual:
[...] pelas respostas coletadas na pesquisa de campo é evidente que os
professores/educadores não se sentem preparados para atuarem com a
Educação Sexual, o que apenas reafirma nossa tese sobre a falta e
importância de sua formação para trabalhar com a temática, e ainda a
necessidade de inclusão de uma disciplina de Educação Sexual nos cursos
de Licenciatura, bem como do investimento governamental em cursos
formação continuada que possibilite aos docentes reverem seus conceitos e
ampliarem seus conhecimentos sobre sexualidade. (BONFIM, 2008, p. 172)

A pesquisadora salienta em sua tese a necessidade de haver a realização
de cursos de formação, eventos e congressos que permitam preencher a lacuna dos
formadores de Educação Sexual.
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Em outra tese de doutorado, França (2008) nos mostra que além da
inclusão do tema na formação de professores, deve haver uma especialização em
educação sexual junto ou além de graduações e licenciaturas.
Silva (2002), por sua vez, assim comenta sobre a formação dos
professores para o trabalho com Educação Sexual:
A formação do educador sexual é básica no sentido de preparar as pessoas
em nível de conhecimento, metodologia e postura para trabalharem na
escola com um tema que é ainda polêmico na nossa sociedade. As diversas
instituições públicas e particulares, que vêm desenvolvendo processos de
educação sexual, estão propondo interessantes e diferenciados programas
de formação de educadores (SILVA, 2002, p. 26).

Além da necessidade de formação específica, Camargo e Ribeiro (1999)
salientam a necessidade de haver um maior debate sobre o tema nos cursos de
formação de professores:
Os currículos dos cursos de formação de professores e professoras
deveriam conter falas e vivências sobre a sexualidade humana,
despertando possibilidades do corpo e das emoções. Conhecer a
sexualidade não significa aprender a estrutura dos genitais. Educação
sexual centrada na genitalidade advém de uma educação que disciplina,
organiza e concentra o prazer nos genitais; assim procedendo, anestesia o
resto do corpo (CAMARGO; RIBEIRO, 1999, p.50).

Maistro (2006), por sua vez, em sua dissertação desenvolve um tópico
sobre a necessidade de haver professores formados nesses temas, uma vez que,
segundo ela, é difícil um trabalho de Educação Sexual onde os educadores não
tenham preparo para conhecer os principais problemas que afetam nossa
sociedade. Para desenvolver um bom trabalho, segundo a autora, é necessário
haver estratégias metodológicas apropriadas para abordar cada tema, baseadas em
estudos e conhecimentos sociológicos, além de um professor que acredita em si
mesmo.
Tendo em vista algumas das pesquisas abordadas notamos facilmente
que o despreparo do professor para ensinar Educação Sexual nas escolas é
unânime. Cabe ressaltar que o despreparo do docente acaba interferindo
negativamente no processo de desenvolvimento da aprendizagem dos alunos sobre
o tema. É necessário que o educador possua uma formação que possibilite
segurança para ele questionar seus valores e despertar nos alunos suas
potencialidades através de informações claras e precisas, que ultrapassem o senso
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comum. Os cursos de formação de professores, em especial o curso de Pedagogia,
deveriam oportunizar essa formação particular.

2.5 O que dizem as pesquisas a respeito de métodos e estratégias para o
trabalho pedagógico em Educação Sexual?

A partir da revisão de literatura que empreendemos, buscamos localizar
trabalhos que tenham discutido ou proposto métodos e estratégias de ensino para a
abordagem de Educação Sexual, em especial na Educação Infantil e Anos Iniciais
do Ensino Fundamental.
As pesquisas localizadas mostram que, juntamente com a formação
adequada de professores, é necessário que o projeto para se trabalhar Educação
Sexual nas escolas possua estratégias que levem a mudanças e transformações
nas atitudes dos alunos.
Maistro (2006) nos mostra que um projeto de Educação Sexual nas
escolas deve excluir as palestras, uma vez que elas somente transmitem informação
e acontecem de maneira pontual sem haver a possibilidade de haver a realização de
um debate para discutir as informações e outros pontos de vista. Quando se faz um
trabalho somente com palestras, a autora considera que acabamos tirando do jovem
a oportunidade de ser ativo na construção de seu conhecimento.
Segundo Maistro (2006), para desenvolver um projeto de Orientação
Sexual é necessário:
- Definir e elaborar uma metodologia dinâmica que tenha um caráter de
descontração, abertura e despojamento das formalidades, tabus e
preconceitos;
- Ter clareza do perfil de cada grupo de alunos
- Levantar os pontos conflitantes, dúvidas e necessidades da equipe;
- Ter a família presente, conhecendo e discutindo a proposta;
- Sondar e priorizar os interesses dos alunos

Para a pesquisadora, o projeto de Orientação Sexual deve exigir
planejamento dos conteúdos que serão contemplados, porém deve garantir com que
esses sejam flexíveis e se adequem ao interesse dos alunos, de modo que contribua
para uma autorreflexão por parte deles.
Para a realização do projeto, a autora diz, baseada em Shiavo (1993),
que o conteúdo deve ser transmitido aos alunos de forma lúdica e positiva, podendo
ser transmitido através de jogos educativos, dramatizações e brincadeiras. O
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conteúdo deve ser aplicado de forma que permita que o aluno se sinta estimulado a
participar do projeto e que favoreça a criação de um ambiente de confiança mútua
que auxilie no desenvolvimento do projeto.
Figueiró (2009) acaba dando sua contribuição sobre quais metodologias
devem ser utilizadas para o trabalho de Educação Sexual, como dramatizações,
exposições, filmes, musicas, cenas de novela, notícias, desenho, modelagem e
recortes, enfim, atividades que possibilitem um debate aberto e construtivo.
Para Silva (2013), o trabalho de Educação Sexual a partir dos PCN deve
partir do conhecimento prévio dos alunos. O responsável pelo desenvolvimento do
assunto deve problematizar e explicitar os valores plurais de cada tema, oferecendo
informação correta do ponto de vista cientifico, levando em conta o caráter dinâmico
da evolução da ciência. Porém deve-se levar em conta que cada aluno irá elaborar
suas próprias conclusões, as quais devem ser respeitadas.
Silva (2013) aponta, com base em documento da Unesco, que devem ser
utilizados métodos participativos e que especialistas em sexualidade humana
estejam envolvidos no projeto.
Localizamos poucas pesquisas que tratavam da questão metodológica no
âmbito da Educação Sexual, poucas traziam algum tipo de suporte para a realização
do trabalho do professor no desenvolvimento da Educação Sexual em sala de aula.
Porém a maior parte delas tratou de como o professor deveria agir com os alunos,
quais as habilidades e competências que ele precisava ter para o trabalho.
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CAPÍTULO 3

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O objetivo principal deste Trabalho de Conclusão de Curso é identificar e
descrever materiais e recursos didáticos que tratam de Educação Sexual no
contexto da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
Para tanto inicialmente fizemos um levantamento bibliográfico de artigos,
dissertações e teses na base de dados do Scielo e no Portal de Periódicos as
Capes, com intuito de obter fundamentos teóricos a respeito do tema. Nessa busca,
procuramos selecionar textos que discutissem as questões de Educação Sexual de
forma direcionada e pertinente aos níveis escolares de interesse deste trabalho.
Alguns documentos encontrados foram lidos e já tratados na parte teórica do
trabalho.
Após esse levantamento, selecionamos e analisamos cinco coleções de
livros didáticos de anos iniciais do ensino fundamental, aprovadas no PNLD 2013
(Programa Nacional do Livro Didático) e escolhidas de acordo com os seguintes
critérios: a) coleções mais vendidas, ou melhor, mais adquiridas pelo MEC e mais
distribuídas às escolas públicas; b) coleções melhores avaliadas no item Conteúdo,
um dos critérios principais de avaliação das coleções no âmbito do PNLD.
Após a seleção, buscamos, pela leitura do Sumário dos quatro volumes
da coleção, os capítulos que tratavam de temas de sexualidade e assemelhados.
Em seguida, lemos cada um dos capítulos localizados e realizamos um fichamento
por volume e uma síntese de cada coleção A ficha de análise abrangeu as seguintes
informações: tipo de documento; autor (es); título; editora; ano; edição; número de
volumes; número total de páginas; localização do documento; breve resumo do
conteúdo; temas e conteúdos tratados acerca de Educação Sexual; público alvo;
métodos e estratégias didáticas; recursos e materiais didáticos; papel do professor;
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papel do aluno; relação professor-aluno; participação da comunidade; referencialteórico pedagógico e comentários gerais sobre a coleção.
Na etapa seguinte, buscamos sites de Revistas de Divulgação Científica
ou de caráter educacional em geral, como a Revista Ciência Hoje para Crianças e a
Revista Nova Escola. Fizemos busca em cada site disponível por palavras chave
como DST, gênero, puberdade, gravidez, fecundação entre outras.
Para a Revista Ciência Hoje para Crianças, ao colocar no sistema de
busca do site da revista a palavra “gênero”, apareceram 105 resultados de busca,
porém nenhum deles tinha relação com o tema sexualidade para crianças. Quando
digitamos “puberdade”, nenhum resultado foi apresentado. Com a palavra
“gravidez”, tivemos cinco resultados, porém apenas um pareceu se relacionar com o
tema desta pesquisa. Quando lemos a matéria completa, percebemos que o texto
tinha a ideia de verificar se, depois do nascimento de um bebê, ele se lembraria do
som ouvido tantas vezes dentro do útero; assim consideramos que também esse
texto não discutia questões de sexualidade, sendo descartado de nossos
documentos. Com a palavra-chave “fecundação”, obtivemos três resultados sem
relação com o tema aqui estudado, enquanto na palavra “DST” surgiram seis artigos,
todos eles sem tratar de assunto pertinente à educação infantil ou anos iniciais do
ensino fundamental.
Recorremos à Revista Nova Escola, porém, consultamos o que havia
disponível para tratar sobre Sexualidade na Educação Infantil e no Ensino
Fundamental I, embora o site não permitisse busca por palavras-chave.
Encontramos dois planos de aulas que poderiam ser utilizados com alunos do 1º ao
5º ano, em aulas de Ciências sobre corpo humano e saúde.
Outra base de dados consultada foi o Portal de Professores do MEC, em
especial a área que disponibiliza Planos de Aula elaborados por professores em
geral e outros interessados que ali disponibilizam materiais sem haver qualquer tipo
de avaliação do que é disponibilizado. Encontramos 151 planos de aula a respeito
de temas relativos a Educação Sexual, porém somente 16 planos eram pertinentes
aos anos escolares iniciais. Apresentaremos à frente os fichamentos dos planos e
artigos localizados.
Na etapa seguinte, recorremos ao acervo da Biblioteca da Faculdade de
Educação da Unicamp, buscando materiais impressos alternativos aos livros
31

didáticos. Utilizamos para busca a Base de Dados Acervus com as mesmas
palavras-chaves indicadas para as revistas (DST, gênero, puberdade, gravidez,
fecundação), dessa vez tendo em vista localizar livros paradidáticos, livros de
literatura infantil entre outros materiais.
Segundo considera Menezes (2002), os livros paradidáticos são livros e
materiais didáticos que podem ser considerados importantes para o ensino, pois
utilizam o aspecto mais lúdico que didáticos. Conforme o autor nos mostra, esse tipo
de material teve um aumento principalmente no final da década de 1990, a partir da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ao estabelecer que as escolas
deveriam trabalhar temas transversais.
Quando digitamos “DST” na base Acervus, apareceram seis resultados
correspondentes a Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e Teses, porém sem
abranger diretamente os objetivos desta pesquisa. No quesito “gênero”, apareceram
quinze resultados que se concentraram entre Teses e TCC. Tivemos dez resultados
quando digitamos “puberdade”, mas correspondiam a livros de natureza teórica
direcionados aos professores e educadores em geral.
No

quesito

“gravidez”,

encontramos

dezesseis

resultados

correspondentes a Teses, TCC ou livros voltados para os anos escolares posteriores
ao que priorizamos nesta pesquisa. Sobre o tema “fecundação” não encontramos
nenhum material que poderia ser utilizado para este trabalho. Ao buscar os poucos
documentos encontrados e disponíveis no acervo da Biblioteca, observamos que
nenhum deles se relacionava aos propósitos desta pesquisa. Enfim, a busca de
material impresso sobre Educação Sexual para crianças mostrou totalmente
infrutífera quanto a livros paradidáticos, livros de literatura infantil, projetos
alternativos entre outros tipos de documentos.
Numa última tentativa de obter novos materiais a respeito da abordagem
escolar de temas sobre sexualidade com crianças na faixa de 0 a 10 anos,
aproximadamente, tivemos interesse em saber se havia algum documento (projeto,
material paradidático, jogos, material pedagógico em geral) produzido pela
Secretaria de Educação Estadual do Estado de São Paulo e pela Secretaria
Municipal de Educação de Campinas. Para isso, pedimos auxilio, via mensagem
eletrônica (e-mail) a professores, diretores e coordenadores de algumas escolas
Estaduais e Municipais, bem como dirigentes vinculados aos respectivos órgãos.
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Com isso foi informado que a Secretaria Municipal de Educação de
Campinas utiliza as Diretrizes Curriculares dos Anos Iniciais para trabalhar sobre o
tema Educação Sexual com os alunos da rede. O documento foi disponibilizado em
2010, via e-mail e Sistema Integre, às unidades educacionais para conhecimento,
análise crítica, sugestões e contribuições.
No âmbito estadual, há um documento conhecido como “Educação
Sexual também se Ensina”, criado para auxiliar os educadores a incorporar o tema
da sexualidade no cotidiano. O projeto trata sobre diversos temas como bullying,
álcool e drogas, consumo, adolescência e sexualidade, gêneros e preconceitos e
prevençã às DST, HIV e AIDS.
O projeto além de discutir teoricamente os temas, ainda propõe atividades
para os educadores e algumas para os alunos. O projeto também oferece algum
suporte extra aos professores, como sugestões de livros e filmes, porém acaba
sendo mais voltado para o Ensino Fundamental II.
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CAPÍTULO 4

ANALISE DOS MATERIAIS E RECURSOS DIDÁTICOS

4.1 Análise de Livros Didáticos

Neste tópico, analisamos cinco coleções de livros didáticos de Ciências,
de 2º ao 5º ano do ensino fundamental, aprovadas no PNLD 2013. Tivemos como
critério para a seleção dos livros didáticos:


as coleções mais vendidas no PNLD 2013;



as coleções mais bem avaliadas no indicador Conteúdo
Dentre as três coleções mais vendidas, selecionamos as que estavam

disponíveis no CEDOC da Unicamp e os volumes que tratavam da Educação Sexual
para o primeiro ciclo do Ensino Fundamental. Dentre as cinco coleções escolhidas
duas tratavam o tema no 2º ano, três no 3º ano e cinco coleções no 5º ano do
Ensino Fundamental. A seguir relacionamos as coleções analisadas:

1
2
3
4
5

Coleções de Livros Didáticos Analisadas
A escola é nossa
Projeto Buriti
Ápis
Asas para voar
Hoje é dia de ciências
Iremos falar brevemente sobre cada coleção selecionada para este

trabalho e como abordaram a questão da Sexualidade:
A coleção A escola é nossa trata sobre o tema no 3º e 5º volume e fala
sobre: mudanças no corpo; adolescência; sistema reprodutor; órgãos sexuais e
gestação e gravidez. No que se refere a métodos e estratégias didáticas, a coleção
propõe no 3º ano atividades como observar uma ultrassonografia e analisar
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situações do cotidiano para discutir o tema. No 5º ano, o livro propõe atividades para
observar as etapas do desenvolvimento do ser humano na gestação como:
interpretar ultrassonografia; analisar a imagem de um embrião; observar pinturas;
fazer pesquisa sobre a importância da amamentação; entrevistar uma gestante e
representar o corpo humano.
Essa coleção possui muitas ilustrações como fotografias e desenhos que
permitem que o tema seja explorado de uma forma mais didática. Os textos e
atividades apresentam vocabulário adequado para o público alvo.
Nessa coleção o aluno através das atividades consegue ser ativo na
construção de seu conhecimento, tendo o professor como mediador desse processo.
A seguir, trazemos o fichamento completo dessa coleção.
Coleção – A ESCOLA É NOSSA
Leonel Delvai Favalli; Karina Alessandra Pessôa da
Silva
Título
A escola é nossa: ciências: 3º ano: manual do
professor; A escola é nossa: ciências: 5º ano: manual
do professor
Editora
Editora Scipone
Ano
2011
Edição
2ª Edição
Número de Volumes
3º ano; 5º ano
Total de Páginas
312 p.; 359 p.
Localização do Documento CEDOC
Autor (es)

Resumo
Somente os volumes 3 e 5 da coleção retratam um pouco sobre a Educação Sexual;
abrangem temas como mudança do corpo durante a adolescência, gestação e
sistema reprodutor.
Características Pedagógicas
Temas e Conteúdos
3º ano
Mudanças do corpo durante a adolescência e gestação,
AIDS.
5º ano
Sistema reprodutor; órgãos sexuais; fecundação e
gravidez;
Público alvo
Alunos do 3º e 5º ano do Ensino Fundamental
Métodos e Estratégias Didáticas
3º ano
Ao tratar desse tema o livro propõe atividades como
observar uma ultrassonografia e analisar situações do
cotidiano para discutir esse tema.
5º ano
Ao tratar desse tema o livro propõe atividades que
permitam observar etapas de desenvolvimento do ser
humano na gestação; interpretar ultrassonografia; analisar
a imagem de um embrião; observar pinturas; fazer
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pesquisa sobre a importância da amamentação;
entrevistar uma gestante e representar o corpo humano.
Recursos e Materiais Roda de conversa, análise de imagens, entrevistas,
Didáticos
pintura.
Papel do professor
Nos dois volumes percebemos que o professor deve
utilizar estratégias que permitam o desenvolvimento
didático do aluno como a problematização, busca de
informações, trabalho em grupo com os alunos.
Papel do Aluno
Nos dois volumes o livro propõe através dos recursos e
atividades que os alunos sejam ativos no processo de sua
aprendizagem.
Relação
Professor- Nos dois volumes, o professor atua como mediador, uma
Aluno
vez que promove a discussão das propostas e problemas
sobre o tema.
Participação da Comunidade
3º ano
Não foram encontradas situações que permitam a
participação da comunidade.
5º ano
No volume do 5º ano, o livro propõe que os alunos
entrevistem uma grávida para saber quais foram as
mudanças que ocorreram durante a gestação
Referencial
teórico- Não identificado.
pedagógico
Comentários Gerais
A coleção possui muitos recursos como ilustrações e permite uma liberdade ao
professor para transmitir o conteúdo, sugere atividades como debates e roda de
conversa e permite que os alunos contribuam de forma ativa para seu aprendizado.

A Coleção Projeto Buriti acaba tratando do assunto somente no 5º
volume, e fala sobre assuntos como: gestação e fecundação; mudanças no corpo
durante a adolescência; puberdade; órgãos genitais; sistema reprodutor e hormônios
sexuais. O livro como métodos e estratégias propõe entrevistas para que os alunos
adquiram impressões de diferentes pessoas ao passarem por modificações
corporais próprias da fase em que estão vivendo; reconhecer diferenças no corpo de
mulheres e homens e conhecer os sistemas genitais feminino e masculino ao propor
que seja construído um modelo dos órgãos internos dos sistemas genitais. Como
recursos e materiais didáticos o livro dispõe de alguns textos, imagens como
fotografias e desenhos, porém diferente das outras coleções ele acaba não sendo
tão atraente, possui algumas questões de estudo dirigido e outras que são mais
abertas. O aluno nessa coleção apesar de algumas questões fechadas é ativo no
processo de seu desenvolvimento e o professor aparece como mediador.

Autor (es)

Coleção – PROJETO BURITI
Lia Monguilhott Bezerra
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Título
Editora
Ano
Edição
Número de Volumes
Total de Páginas
Localização do Documento

Projeto Buriti- Ciências : 5º ano : manual do professor
Editora Moderna
2011
2ª Edição
5º ano
288 p.
CEDOC

Resumo
Apenas o volume 5 da coleção Projeto Buriti trata sobre temas como gestação e
fecundação; mudanças no corpo durante a adolescência; puberdade; órgão genitais
e sistema reprodutor e hormônios sexuais.
Características Pedagógicas
Temas e Conteúdos
Gestação e fecundação; mudanças no corpo durante a
adolescência; puberdade; órgãos genitais; sistema
reprodutor; hormônios sexuais.
Público alvo
Alunos do 5º ano
Métodos e Estratégias O livro propõe que através de entrevistas os alunos
Didáticas
adquiram impressões de diferentes pessoas ao passarem
por modificações corporais próprias da fase em que estão
vivendo; reconhecer diferenças no corpo de mulheres e
homens e conhecer os sistemas genitais feminino e
masculino ao construir um modelo dos órgãos internos
dos sistemas genitais; conhecer os gametas humanos e
aprender sobre como ocorre a fecundação.
Recursos e Materiais Entrevistas, uso de fotografias, confecção de sistemas
Didáticos
genitais.
Papel do professor
O professor nessa coleção deve dar apoio as atividades
realizadas pelos alunos.
Papel do Aluno
O aluno acaba sendo ativo no desenvolvimento de seu
conhecimento.
Relação
Professor- O professor atua como mediador na aquisição do
Aluno
conhecimento dos alunos.
Participação
da Sim, há uma atividade que pede para que os alunos
Comunidade
realizem uma entrevista com uma mulher grávida.
Referencial
teórico- Lev Semionovitch Vigotski
pedagógico
Comentários Gerais
O livro possui algumas atividades interessantes como observação de figuras,
pinturas, trabalho com massa de modelar, o que pode acabar sendo atrativo para
chamar a atenção dos alunos para o tema.

Na coleção Ápis temos o assunto sobre sexualidade tratado somente no
5º volume com os temas: gestação; órgãos sexuais; sistema reprodutor e
adolescência. O livro utiliza como estratégia analisar e discutir entrevistas de
adolescentes e psicólogos; construir diferentes opiniões sobre o sexo oposto; fazer
pesquisa de opinião e montar gráficos para informar os resultados; obter
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informações sobre adolescência a partir da leitura de textos; discutir diferenças entre
homens e mulheres; completar mapas conceituais a partir das observações de
imagens do corpo humano; ler textos sobre fecundação e gravidez e analisar uma
entrevista com um casal “grávido”. O livro possui muitas ilustrações como fotografias
e desenhos, alguns textos com historias relacionadas com o cotidiano, por esse
motivo ele passa a ser atraente para o publico alvo.
Nesse livro, o professor através das estratégias desenvolvidas pelo livro
permite que o professor atua como mediador no processo de aprendizagem uma vez
que o aluno é sempre instigado a problematizar as questões.

Autor (es)
Título
Editora
Ano
Edição
Número de Volumes
Total de Páginas
Localização do Documento

Coleção – ÁPIS
Rogério Gonçalves Nigro; Maria Cristina da Cunha
Campos
Ápis: ciências: 5º ano: manual do professor.
Editora Atica
2011
1ª Edição
5º ano
392 p.
CEDOC

Resumo
Somente o volume 5 da coleção Ápis trata de temas como mudança do corpo
durante a adolescência, gestação e sistema reprodutor.
Características Pedagógicas
Temas e Conteúdos
Gestação;
órgãos
sexuais;
sistema
reprodutor;
adolescência.
Público alvo
Alunos do 5º ano
Métodos e Estratégias O livro propõe analisar e discutir entrevistas de
Didáticas
adolescentes e psicólogos; conhecer diferentes opiniões
sobre o sexo oposto; fazer pesquisa de opinião e montar
gráficos para informar os resultados; obter informações
sobre adolescência a partir da leitura de textos; sintetizar
as informações a partir da leitura de textos; discutir
diferenças entre homens e mulheres; completar mapas
conceituais a partir das observações de imagens do corpo
humano; ler textos sobre fecundação e gravidez; analisar
entrevista com “casal grávido”.
Recursos e Materiais Roda de conversa, entrevistas, textos informativos.
Didáticos
Papel do professor
Utiliza estratégias que permitem e contribuem para o
desenvolvimento
didático
do
aluno
como
a
problematização, busca de informações, trabalho em
grupo com os alunos.
Papel do Aluno
O livro propõe através dos recursos e atividades que os
alunos sejam ativos no processo de sua aprendizagem.
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Relação
Professor- O professor atua como mediador uma vez que promove a
Aluno
discussão das propostas e problemas sobre o tema.
Participação
da Há uma atividade que propõe que seja realizada uma
Comunidade
entrevista com um casal que está esperando pelo
nascimento de um bebê
Referencial
teórico- Não identificado
pedagógico
m
Comentários Gerais
O livro, por ser bastante colorido, com muitas ilustrações, acaba sendo atraente
para os alunos e possui algumas atividades interessantes que permite ao aluno ser
ativo na construção de seu conhecimento.

A coleção Asas para Voar, diferentemente das outras, trata sobre o tema
em três volumes, no segundo ano, terceiro e quinto anos do Ensino Fundamental.
Abrange temas como: gestação e gravidez; puberdade; diferença entre meninos e
meninas; sistema reprodutor; DST e HIV. Dentre as coleções estudadas é a que
trata de mais temas e está mais próxima do que é proposto no documento da
Unesco e dos PCN.
O livro utiliza, como métodos e estratégias didáticas, no segundo ano,
histórias para se aproximar do público alvo, sendo que essas histórias retratam
situações do cotidiano, as questões são mais pessoais e não ficam presas ao texto.
No terceiro ano, o livro ao tratar da diferença entre meninos e meninas utiliza
imagens para fazer com que as crianças observem as diferenças e textos
informativos e alguns voltados para o cotidiano do aluno. No quinto ano, o livro
utiliza de textos informativos e atividades como pesquisa e propõe que sejam
realizadas conversas com a sala sobre o tema.
Os livros apresentam algumas imagens como fotos e desenhos, alguns
textos que tentam se aproximar do cotidiano do aluno. Nessa coleção percebemos
que o professor tem como tarefa intermediar as discussões propostas no livro. O
aluno por sua vez tem a chance de trocar experiências com os demais colegas nas
conversas sobre o tema. Desse modo o professor atua como mediador nessa troca
de experiências e aquisição de conhecimentos sobre o tema.

Autor (es)
Título

Coleção – ASAS PARA VOAR
Sheila Maris Gomes Goulart; Amélia Pereira Batista
Porto; Lizia Maria Porto Ramos
Asas para Voar – Ciências: 2º ano; Asas para Voar39

Editora
Ano
Edição
Número de Volumes
Número Total de Páginas
Localização do Documento

Ciências: 3º ano; Asas para Voar – Ciências: 5º ano.
Editora Ática
2008
1ª Edição
2ª ano; 3º ano e 5º ano
144p.; 168p; 200p.
CEDOC

Resumo
Os volumes 2º, 3º e 5º da coleção Asas para Voar tratam de assuntos como
gestação e gravidez; puberdade, sistema reprodutor, diferenças entre meninos e
meninas, reprodução e DST e HIV.
Características Pedagógicas
Temas e Conteúdos
2º ano
Gestação e gravidez
3º ano
Puberdade e diferenças entre meninos e meninas
5º ano
Sistema reprodutor e diferença entre meninos e meninas,
reprodução, DST e HIV
Público alvo
Alunos do 2ª, 3ª e 5ª ano.
Métodos e Estratégias Didáticas
2º ano
O livro utiliza histórias que retratam situações do cotidiano
para se aproximar do público alvo, complementadas por
questões. As questões são mais pessoais e não presas
ao texto, elas possibilitam uma maior proximidade da
criança com o tema estudado e permite que aconteça
uma troca de experiências com a sala.
3º ano
O livro para tratar da diferença entre meninos e meninos
utiliza imagens para fazer com que as crianças observem
as diferenças e textos informativos e alguns voltados para
o cotidiano dos alunos para desenvolver o tema com a
sala.
5º ano
O livro utiliza textos informativos e atividades como
pesquisa e conversas com a sala sobre o tema.
Recursos e Materiais Rodas de conversa, textos informativos.
Didáticos
Papel do professor
Nessa coleção percebemos que o professor tem como
tarefa intermediar as discussões propostas no livro.
Papel do Aluno
O aluno acaba em algumas atividades tendo a
possibilidade de trocar experiências sobre o tema.
Relação
Professor- O professor acaba sendo mediador nas discussões,
Aluno
guiando o aluno nas discussões.
Participação
da Ao discutir o tema, em algumas atividades o livro propõe
Comunidade
que o aluno faça perguntas para pessoas conhecidas.
Referencial
teórico- Não identificado.
pedagógico
Comentários Gerais
O livro desenvolve de maneira didática esse tema, através de textos que retratam os
assuntos e permitem com que haja uma troca de experiências com a sala, deixando
o aluno mais ativo na construção de seu conhecimento. O livro possui muitas
imagens e a linguagem está adequada à faixa etária; a todo momento ele incentiva
o aluno a buscar as respostas e a refletir sobre o tema.
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A coleção Hoje é dia de Ciências, assim como a Coleção Asas para
Voar, trata do tema em três volumes também. E discute assuntos como diferenças
entre meninos e meninas; gravidez; órgãos genitais; puberdade. Como métodos e
estratégias didáticas, o livro propõe no segundo ano que a sala realize uma
experiência de observação entre meninos e meninas e responda as questões
propostas no livro; depois o livro propõe que os alunos discutam entre si essas
questões. Para falar sobre gravidez, o livro propõe que a sala debata sobre uma
frase em grupos; em outra atividade, propõe que os alunos compartilhem
experiências com os colegas. No quinto ano, o livro propõe que o professor realize
rodas de conversa sobre o tema e que o aluno faça algumas pesquisas sobre o
tema, complementadas com a confecção de cartazes e uma apresentação para a
sala; em outra ocasião, uma entrevista com pessoas fora da comunidade escolar.
Os livros apresentam textos para servir de base para as pesquisas dos
alunos, bem como ilustrações como fotos e desenhos para despertar o interesse dos
alunos. Nessa coleção o professor auxilia os alunos em algumas atividades e propõe
que o aluno participe de forma mais ativa na construção de seu conhecimento.
Coleção – HOJE É DIA DE CIENCIAS
Márcia Fonseca; Maria Hilda de Paiva Andrade; Marta
Bouissou Morais
Título
Hoje é dia de ciências
Editora
Editora Positivo
Ano
2011
Edição
2ª Edição
Número de Volumes
2º ano; 3º ano; 5º ano
Total de Páginas
207p.; 256p.; 296p.
Localização do Documento CEDOC
Autor (es)

Resumo
O livro Hoje é dia de Ciências propõe que sejam trabalhados os temas: diferenças
entre meninos e meninas; gravidez; órgãos genitais e puberdade com o 2º, 3º e 5º
ano do Ensino Fundamental.
Características Pedagógicas
Temas e Conteúdos
2º ano
Diferenças entre meninos e meninas
3º ano
Gravidez
5º ano
Órgãos genitais e puberdade
Público alvo
Alunos do 2º, 3º e 5º ano.
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Métodos e Estratégias Didáticas
2º ano
Para trabalhar o tema com os alunos o livro propõe que a
sala realize uma experiência de observação entre
meninos e meninas e responda as questões propostas. O
livro propõe que depois de observada as questões os
alunos discutam entre si.
3º ano
Para falar sobre gravidez o livro propõe que a sala debata
sobre uma frase em grupos; em outra atividade propõe
que os alunos compartilhem experiências para a sala.
5º ano
O livro propõe que o professor realize rodas de conversa
sobre o tema; que o aluno faça pesquisas; confecção de
cartazes e apresentações para a sala, entrevista com
pessoas fora da comunidade escolar.
Recursos e Materiais Textos informativos, rodas de conversa, confecção de
Didáticos
cartazes.
Papel do professor
O professor auxilia os alunos em algumas atividades
como a produção de texto e conversas com a turma.
Papel do Aluno
O livro propõe que o aluno participe de forma ativa na
construção de seu conhecimento.
Relação
Professor- O professor atua como mediador na construção do
Aluno
conhecimento nessa coleção.
Participação
da O texto propõe algumas atividades como entrevista à um
Comunidade
adulto.
Referencial
teórico- Não identificado.
pedagógico
Comentários Gerais
O Manual do Professor diz que o livro não deve ser utilizado como único recurso
pelo professor, ele propõe muitas atividades em grupo e faz com que o aluno
participe ativamente da construção de seu conhecimento.

No conjunto das cinco coleções, nos livros referentes ao terceiro ano os
assuntos mais tratados são: mudança no corpo e puberdade e gestação. Podemos
perceber que esses assuntos fazem parte do cotidiano dos alunos e estão inclusos
na parte sobre sexualidade dos PCN. No quinto ano, os assuntos se direcionam
mais para fecundação, mudanças no corpo e puberdade e, em uma única coleção, o
livro trata brevemente sobre DST e AIDS.
Percebemos ao analisar essas coleções que elas tratam brevemente das
questões de Educação Sexual, diferentemente do que os documentos dos PCN e
Unesco aconselham. Como ponto positivo das coleções analisadas temos que todas
proporcionam um trabalho em grupo que coloca o aluno como ativo na construção
de seu conhecimento. Porém compete sempre ao professor complementar o estudo
do tema com atividades que desenvolvam o desenvolvimento emocional, intelectual,
físico e social da criança.
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Nos PCN percebemos que o trabalho de Orientação Sexual tem como um
de seus objetivos problematizar, levantar questionamentos e permitir que o aluno
escolha qual caminho deve seguir através do conhecimento adquirido. Para os PCN,
é dever da escola informar e discutir tabus, preconceitos, crenças e atitudes
existentes na sociedade. Assim, deve abordar as repercussões de todas as
mensagens transmitidas pela mídia, família e pela sociedade, garantindo à criança o
acesso ao direito de obter informações atualizadas do ponto de vista cientifico.
Ainda, segundo os PCN, o profissional ao trabalhar o tema deve
proporcionar ao aluno autonomia para eleger seus valores, tomar posições e ampliar
seu conhecimento. Nas coleções analisadas, percebemos que nenhum livro busca
inserir nos alunos valores sobre o tema e tampouco completa seus anseios.
Segundo os PCN:
Para um bom trabalho de Orientação Sexual, é necessário que se
estabeleça uma relação de confiança entre alunos e professor. Para isso, o
professor deve se mostrar disponível para conversar a respeito das
questões apresentadas, não emitir juízo de valor sobre as colocações feitas
pelos alunos e responder às perguntas de forma direta e esclarecedora.
Informações corretas do ponto de vista científico ou esclarecimentos sobre
as questões trazidas pelos alunos são fundamentais para seu bem-estar e
tranquilidade, para uma maior consciência de seu próprio corpo e melhores
condições de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, gravidez
indesejada e abuso sexual. Na condução desse trabalho, a postura do
educador é fundamental para que os valores básicos propostos possam ser
conhecidos e legitimados de acordo com os objetivos apontados. Em
relação às questões de gênero, por exemplo, o professor deve transmitir,
pela sua conduta, a equidade entre os gêneros e a dignidade de cada um
individualmente. Ao orientar todas as discussões, deve, ele próprio,
respeitar a opinião de cada aluno e ao mesmo tempo garantir o respeito e a
participação de todos (BRASIL, 1997, p.84).

Para o documento, o trabalho de Orientação Sexual deverá acontecer
dentro da programação regular, por meio de conteúdos transversalizados, e na
programação extra (currículo complementar) sempre que surgirem questões sobre o
tema. Conforme analisamos nas coleções didáticas, ficou claro que o tema deve ser
trabalhado de maneira planejada pelos professores como um conteúdo de Ciências,
porém assim como os documentos encontrados nas plataformas digitais,
percebemos como ponto positivo a inclusão do trabalho coletivo que proporciona
uma reflexão e aprimoramento do conteúdo. Os temas abordados, todavia, não
contemplam de maneira satisfatória o que os PCN e documento da Unesco
recomendam. Com isso os objetivos de garantir o direito e acesso ao conhecimento
para que a sexualidade seja algo realizado de maneira responsável acaba sendo
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prejudicado. A seguir segue um quadro indicativo dos conteúdos e temas sugeridos
nos PCN e aquilo que cada coleção contemplou:
Quadro 2 – Conteúdos das Coleções Didáticas Analisadas conforme os temas
sugeridos pelos PCN – Orientação Sexual

As transformações do corpo

Temas sugeridos pelos PCN para trabalhar Educação Sexual
As transformações do corpo do homem e da mulher
nas diferentes fases da vida, dentro de uma
perspectiva de corpo integrado, envolvendo emoções,
sentimentos e sensações ligadas ao bem-estar e ao
prazer do autocuidado.
Os mecanismos de concepção, gravidez, partos e a
existência de métodos contraceptivos.

Coleções Didáticas
1
2
3
4
5










As
mudanças
decorrentes
da
puberdade:
amadurecimento das funções sexuais e reprodutivas
Aparecimento de caracteres sexuais secundários;
variação de idade em que inicia a puberdade;
transformações decorrentes de crescimento acelerado.
O respeito ao próprio corpo e ao corpo do outro













O
respeito
aos
colegas
que
apresentam
desenvolvimento emocional e físico diferentes
O fortalecimento da autoestima





Prevenção às Doenças
Sexualmente Transmissíveis/AIDS.

Relações de
Gênero

A tranquilidade na relação com a sexualidade
A diversidade de comportamento de homens e
mulheres em função da época e do local onde vivem
A relatividade das concepções tradicionalmente
associadas ao masculino e ao feminino
O respeito pelo outro sexo, na figura das pessoas com
as quais se convive.
O respeito as muitas e variadas expressões do
feminino e do masculino









doenças





A compreensão das formas de prevenção e vias de
transmissão da AIDS





O conhecimento da existência
sexualmente transmissíveis

de

A comparação entre as formas de contato que
propiciam contágio e as que não envolvem
Recolher, analisar e processar informações sobre a
AIDS, por meio de folhetos ilustrados, textos e artigos
de jornais e revistas
O conhecimento e a adoção dos procedimentos
necessários em situações de acidente ou ferimentos
que possibilitem o contato sanguíneo
O repúdio às discriminações em relação aos
portadores de HIV e doentes de AIDS
O respeito e a solidariedade na relação com pessoas
portadoras do vírus HIV ou doentes de AIDS

LEGENDA: 1. A escola é nossa; 2. Projeto Buriti; 3. Ápis; 4. Asas para voar; 5. Hoje é dia de ciências
Elaborado por Marilia Pasqualotto Consoni
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Quando analisamos esse quadro dos tópicos dos PCN, com os três eixos
que ele aborda – transformações do corpo; relações de gênero; prevenção de
doenças sexualmente transmissíveis/AIDS –, percebemos que as coleções tratam
da Educação Sexual como algo pontual e de maneira superficial, passando de longe
por todos os tópicos que os PCN indicam como básicos para o Ensino Fundamental
I, uma vez que nenhuma das coleções analisadas acaba tratando de todos os
tópicos de maneira completa. Isso acaba reforçando a ideia de que a Educação
Sexual que é oferecida nas escolas passa longe de ser a mais completa e eficaz.

4.2 Análise do Material Disponível na Revista Nova Escola

Como dissemos no capítulo de metodologia, buscamos em várias revistas
de caráter didático-pedagógico, disponíveis na internet, textos e recursos a respeito
de Educação Sexual. Somente localizamos material adequado para educação
infantil e anos iniciais do ensino fundamental na Revista Nova Escola. NO site da
revista pesquisamos nos campos sobre Ensino Fundamental I, em Ciências, Corpo
humano e Saúde documentos que se relacionassem com o tema.
Encontramos apenas dois links que se relacionaram com o tema e a faixa
etária desejada, os dois eram planos de aula que poderiam ser utilizados com
alunos do 1º ao 5º ano.
Eles tinham como tema gravidez, puberdade e sexualidade e propunham
atividades como roda de conversa, uso de fotografias, exercícios de “faz de conta”,
elaborações de dúvidas, utilização de algumas mídias como música. Sob nossa
visão, as atividades e recursos que os planos de aula propõem acabam sendo
atraentes para os alunos. A seguir, apresentamos as Fichas síntese para esses
planos de aula.

DOCUMENTO 1
Autor (es)
Título
Revista
Editora
Ano
Localização
Documento

Não identificado
Como são feitos os bebês?
Revista Nova Escola
Abril
Não identificado
do http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/comosao-feitos-os-bebes
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Resumo
Esse plano de aula tem como objetivo iniciar a discussão sobre o tema da
sexualidade humana, destacando seus aspectos biológicos, sociais e afetivos. Tem
como tempo estipulado cinco aulas.

Características Pedagógicas
Temas e Conteúdos
Puberdade, gravidez, sexualidade
Público alvo
Alunos do 1º ao 5º ano
Métodos e Estratégias Roda de conversa, brincadeira de faz de conta, utilização
Didáticas
de livros sobre o tema, atividade com fotografias de
familiares, realização de desenhos, atividades com
bexigas e elaboração de textos.
Recursos e Materiais Livros, roda de conversa, fotografias, desenhos,
Didáticos
atividades com bexigas.
Papel do professor
Nesse plano de aula percebemos que o professor tem
como tarefa intermediar as discussões propostas no livro
didático.
Papel do Aluno
Nesse plano de aula o aluno acaba tendo a possibilidade
de trocar experiências sobre o tema em algumas
atividades.
Relação
Professor- O professor atua como mediador nas discussões, guiando
Aluno
o aluno nas atividades.
Participação
da O plano de aula pede que os alunos tragam fotografias de
Comunidade
casa, de seus pais e outros parentes.
Referencial
teórico- Não identificado
pedagógico
Comentários Gerais
As atividades propostas no plano são válidas e interessantes para serem realizadas,
pois envolvem toda a sala e faz com que as crianças consigam, através de
conversas, leituras e atividades, se aproximar do tema com naturalidade; porém o
site poderia disponibilizar algumas indicações de livros para auxiliar o professor na
atividade.

DOCUMENTO 2
Autor (es)
Título
Revista
Editora
Ano
Localização
Documento

Não identificado
Puberdade: o que é isso?
Revista Nova Escola
Editora Abril
Não identificado
do http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-deaula/puberdade-o-que-e-isso

Resumo
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Esse plano de aula tem como titulo “Puberdade: o que é isso?” e tem como objetivo
propor que os alunos consigam entender a transformação de um corpo infantil em
um corpo adulto; perceber que a puberdade é uma fase da vida e saber que o
desenvolvimento do corpo é diferente em cada pessoa. Possui como tempo
estipulado de seis a oito aulas.
Características Pedagógicas
Temas e Conteúdos
Puberdade, diferenças entre meninos e meninas e
hormônios sexuais
Público alvo
Alunos do 1º ao 5º ano
Métodos e Estratégias Rodas de conversa, utilização da música “Não vou me
Didáticas
adaptar” de Arnaldo Antunes, organização de murais com
fotos das mudanças dos alunos, atividades com textos
relacionados a hormônios sexuais.
Recursos e Materiais Rodas de conversa, trabalho com música, confecção de
Didáticos
mural com fotos.
Papel do professor
Nesse plano de aula percebemos que o professor tem
como tarefa intermediar as discussões propostas no livro.
Papel do Aluno
Nesse plano de aula o aluno tem a possibilidade de trocar
experiências sobre o tema em algumas atividades.
Relação
Professor- O professor atua como mediador nas discussões, guiando
Aluno
o aluno nas atividades.
Participação
da Não identificado
Comunidade
Referencial
teórico- Não identificado
pedagógico
Comentários Gerais
As atividades propostas no plano de aula fazem com que os alunos se interessem e
participem da construção do conhecimento sobre o tema de maneira ativa.

4.3 Análise do Material Disponível no “Portal do Professor” - MEC
No site do MEC encontramos o “Portal do Professor”, em que são
disponibilizados vários planos de aula que se encaixaram com o objetivo deste
trabalho e com as séries que estávamos procurando. O site apresentou planos de
aula que tratavam de temas como gravidez, reprodução, diferença de meninos e
meninas, desenvolvimento do corpo, puberdade. Como atividades, os planos de aula
propõem rodas de conversa, trabalho com livros, música, confecção de cartazes,
tirar duvidas dos alunos e o professor é tratado como mediador. Porém em um único
plano de aula encontrado a questão da religião foi abordada, o que acaba se
distanciando dos interesses dos PCN que buscam um ensino livre que proporcione
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ao aluno o acesso a um conhecimento livre longe de valores morais préestabelecidos.
A seguir apresentamos as Fichas síntese de análise de cada plano de
aula encontrado.

DOCUMENTO 1
Autor (es)
Título
Localização do
Documento

Amélia Pereira Batista Porto
Como nascem os bebês
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=2
0972

Resumo
O plano de aula “Como nascem os bebês” tem como objetivo iniciar a discussão do
tema com alunos do primeiro ciclo do Ensino Fundamental de maneira que eles
consigam reconhecer a forma de reprodução humana como uma das características
dos mamíferos e sejam capazes de identificar as etapas do desenvolvimento prénatal ao nascimento de um bebê. O plano de aula tem duração de três horas.
Características Pedagógicas
Temas e Conteúdos
Reprodução, gravidez, fecundação
Público alvo
Ensino Fundamental I
Métodos e Estratégias Para a realização do trabalho os alunos irão expor suas
Didáticas
ideias através de uma roda de conversa, assistirão um
vídeo sobre o tema, irão ler textos informativos, haverá a
realização de uma entrevista com os pais ou responsáveis
sobre o próprio nascimento e irão escrever uma historia
com fotos ou desenhos sobre seu nascimento até a idade
atual.
Recursos e Materiais Roda de conversa, vídeo, utilização de textos
Didáticos
informativos, fotos, realização de entrevistas.
Papel do professor
O professor irá mediar e estimular os alunos durante as
atividades.
Papel do Aluno
Os alunos serão ativos na produção e desenvolvimento de
seu conhecimento.
Relação
Professor- O professor atua como mediador nas discussões, guiando
Aluno
o aluno nas atividades.
Participação
da No plano de aula há uma atividade em que os alunos
Comunidade
entrevistam seus pais ou responsáveis
Referencial
teórico- Não identificado.
pedagógico
Comentários Gerais
O plano de aula propõe atividades interessantes, como vídeos, conversas e ainda
dispõe alguns links para os professores se prepararem para essa aula.

DOCUMENTO 2
Autor (es)
Título

Liliane dos Guimaraes Alvim Nunes Araujo
Sexualidade e o cuidado com o corpo
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Ano
Localização
Documento

2011
do http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aul
a=27066

Resumo
Nesse plano de aula o professor irá trabalhar com temas como diferenças entre
meninos e meninas e a sexualidade infantil. O plano de aula tem duração de três
aulas com uma hora cada.
Características Pedagógicas
Temas e Conteúdos
Diferenças entre meninos e meninas e sexualidade
infantil.
Público alvo
Alunos do primeiro ciclo do Ensino Fundamental.
Métodos e Estratégias Roda de conversa, elaboração de um jogo com dúvidas
Didáticas
sobre sexualidade, assistir a um vídeo sobre o tema, ler a
história “Menino brinca de boneca” de Marcos Ribeiro.
Recursos e Materiais Rodas de conversa, confecção de um jogo sobre
Didáticos
sexualidade, leitura de livros.
Papel do professor
O professor atua como mediador das atividades e
discussões sobre o tema.
Papel do Aluno
O aluno é ativo na construção de seu conhecimento.
Relação
Professor- O professor atua como mediador nas discussões, guiando
Aluno
o aluno nas atividades.
Participação
da Não identificado.
Comunidade
Referencial
teórico- Não identificado.
pedagógico
Comentários Gerais
O plano de aula possui várias atividades interessantes como roda de conversa,
sugestão de dois vídeos, sugestão de leitura, o que possibilita que os alunos se
envolvam com o tema.

DOCUMENTO 3
Autor (es)
Cristiane Oliveira Pisani Martini
Título
Sexualidade: Somos todos diferentes e é isso o que importa!
Ano
2010
Localização
do http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aul
Documento
a=20346
Resumo
Esse plano de aula foi elaborado para alunos do primeiro ciclo do Ensino
Fundamental e tem duração de 100 minutos. Trata de temas como diferenças entre
meninos e meninas e questões de gênero.
Características Pedagógicas
Temas e Conteúdos
Diferença entre meninos e meninas e questões de gênero.
Público alvo
Alunos do primeiro ciclo do Ensino Fundamental.
Métodos e Estratégias Roda de conversa, pesquisas sobre esportes “praticados
Didáticas
por homens e mulheres”, brincar de “troca troca” onde
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meninas vão brincar com brinquedos de meninos e
meninos com brinquedos de meninas, e confecção de um
mural com as fotografias realizadas na brincadeira de
troca troca.
Recursos e Materiais Roda de conversa, confecção de mural com fotografias.
Didáticos
Papel do professor
O professor irá atuar como mediador das atividades
permitindo que os alunos tenham liberdade para se
expressar.
Papel do Aluno
Os alunos são ativos na construção de seu conhecimento.
Relação
Professor- O professor atua como mediador nas discussões, guiando
Aluno
o aluno nas atividades.
Participação
da Não identificado.
Comunidade
Referencial
teórico- Não identificado.
pedagógico
Comentários Gerais
O plano de aula possui algumas atividades simples e interessantes que fornecem ao
aluno maneiras de adquiri ao conhecimento com facilidade.

DOCUMENTO 4
Autor (es)
Título
Ano
Localização do
Documento

Giusany Pereira Pinto Pacheco
Fases do desenvolvimento do Corpo
2009
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=9
010

Resumo
Esse plano de aula foi desenvolvido para alunos do primeiro ciclo do ensino
fundamental, e consta que deve ter duração de cinquenta minutos. O plano de aula
irá trabalhar com alguns temas como gestação, desenvolvimento do corpo,
mudanças do corpo e questões de gênero.
Características Pedagógicas
Temas e Conteúdos
Gestação, desenvolvimento do corpo, mudanças do
corpo, questões de gênero.
Público alvo
Métodos e Estratégias Assistir a vídeos sobre o tema, atividade com a música
Didáticas
“Aos Olhos do Pai” de Ana Paula Valadão, elaborar um
“livro” sobre as fases da vida.
Recursos e Materiais Trabalho com vídeos sobre o tema, música e confecção
Didáticos
de um livro.
Papel do professor
O professor atua como mediador nas atividades.
Papel do Aluno
Os alunos são ativos na construção de seu conhecimento.
Relação
Professor- O professor atua como mediador nas discussões, guiando
Aluno
o aluno nas atividades.
Participação
da Não identificado.
Comunidade
Referencial
teórico- Não identificado.
pedagógico
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Comentários Gerais
Acredito que esse plano de aula se distancia da ideia da escola laica, uma vez que
no vídeo e nas músicas propõe que aconteça um momento para perceber que
somos uma “obra divina” e devemos “ser gratos” por isso.

DOCUMENTO 5
Autor (es)
Título
Ano
Localização do
Documento

Amélia Pereira Batista Porto
Entendendo a puberdade
2010
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=2
2387

Resumo
O plano de aula propõe atividades para tratar sobre puberdade, diferenças entre
meninos e meninas e hormônios sexuais com alunos do primeiro ciclo do Ensino
Fundamental, ele tem duração de quatro horas.
Características Pedagógicas
Temas e Conteúdos
Puberdade, diferença entre meninos e meninas e
hormônios sexuais.
Público alvo
Alunos do primeiro ciclo do Ensino Fundamental.
Métodos e Estratégias O plano propõe uma roda de conversa, assistir vídeo
Didáticas
sobre o tema, entrevista com pais ou responsáveis sobre
o nascimento, analisar as fotos de seu nascimento até os
dias atuais, identificar mudanças no corpo, realizar
desenhos para demonstrar as mudanças que marcam o
corpo dos meninos e das meninas e entrevistar pessoas
de gerações anteriores para ver as diferenças que
ocorreram nesse tempo.
Recursos e Materiais Roda de conversa, realização de entrevista, confecção de
Didáticos
desenhos.
Papel do professor
O professor atua como mediador nas atividades.
Papel do Aluno
Os alunos são ativos na construção de seu conhecimento.
Relação
Professor- O professor atua como mediador nas discussões, guiando
Aluno
o aluno nas atividades.
Participação
da No plano de aula há a proposta de uma entrevista com
Comunidade
pessoas de outras gerações.
Referencial
teórico- Não identificado.
pedagógico
Comentários Gerais
O plano propõe atividades interessantes para que o aluno sinta interesse em
aprender mais sobre o tema.

DOCUMENTO 6
Autor (es)
Gilka Silva Pimentel
Título
A vida tem segredos... vou te contar um segredo: o nascimento do
bebê humano
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Ano
2009
Localização do http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=3
Documento
654
Resumo
O plano de aula é proposto para alunos do primeiro ciclo do Ensino Fundamental,
trata de temas como gestação e gravidez e tem duração de cem minutos
Características Pedagógicas
Temas e Conteúdos
Gestação e gravidez.
Público alvo
Alunos do primeiro ciclo do Ensino Fundamental.
Métodos e Estratégias Entrevistas com pais ou responsáveis sobre o
Didáticas
nascimento, onde as crianças poderão levar fotos, vídeos
do parto para compartilhar com os colegas. Assistir a
vídeos no Youtube sobre o tema e após o vídeo
compartilhar em um desenho o que aprenderam,
Recursos e Materiais Realização de entrevistas e trabalho com vídeos.
Didáticos
Papel do professor
O professor atua como mediador nas atividades.
Papel do Aluno
Os alunos são ativos na construção de seu conhecimento.
Relação
Professor- O professor atua como mediador nas discussões, guiando
Aluno
o aluno nas atividades.
Participação
da Entrevista com pais ou responsáveis sobre o nascimento
Comunidade
de cada criança.
Referencial
teórico- Não identificado.
pedagógico
Comentários Gerais
O plano de aula poderia trazer atividades como roda de conversa que contribuem
muito para o desenvolvimento de cada criança sobre o assunto.

DOCUMENTO 7
Autor (es)
Título
Ano
Localização do
Documento

Liliane dos Guimaraes Alvim Nunes Araujo
Sexualidade: de onde viemos?
2009
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1
0513

Resumo
O plano de aula é proposto para alunos do primeiro ciclo do Ensino Fundamental e
pode ser realizado em duas aulas de cinquenta minutos cada. Trata de temas como
nascimento e gravidez.
Características Pedagógicas
Temas e Conteúdos
Gravidez.
Público alvo
Alunos do primeiro ciclo do Ensino Fundamental.
Métodos e Estratégias Leitura de uma história para a sala “Mamãe botou um ovo”
Didáticas
de Cole Babette, roda de conversa sobre a história,
desenho sobre o que os alunos pensam sobre gravidez,
expor as atividades dos alunos e trabalhar com a música
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“Olha eu aqui!”, composição de autoria de Thelma Chan
do CD “Dos pés á cabeça”.
Recursos e Materiais Leitura de livros, trabalho com músicas.
Didáticos
Papel do professor
O professor atua como mediador nas atividades.
Papel do Aluno
Os alunos são ativos na construção de seu conhecimento.
Relação
Professor- O professor atua como mediador nas discussões, guiando
Aluno
o aluno nas atividades.
Participação
da Não identificado.
Comunidade
Referencial
teórico- Não identificado.
pedagógico
Comentários Gerais
O plano de aula apresenta um livro e uma música para trabalhar com as crianças,
propõe roda de conversa e atividades que fazem o aprendizado ser mais prazeroso.
DOCUMENTO 8
Autor (es)
Título
Ano
Localização do
Documento

Gilka Silva Pimentel
De onde viemos? - as indagações feitas pelas crianças
2009
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=3
658

Resumo
O plano de aula para alunos do primeiro ciclo do Ensino Fundamental propõe tratar
sobre gravidez com a realização da leitura de um livro, desenho e confecções de
cartazes. É proposto para ser realizado em duas aulas.
Características Pedagógicas
Temas e Conteúdos
Gravidez
Público alvo
Alunos do primeiro ciclo do Ensino Fundamental
Métodos e Estratégias Leitura do livro “Mamãe botou um ovo” de Cole Babette,
Didáticas
depois realização de um desenho sobre o livro,
organização de um painel com fotos do nascimento das
crianças.
Recursos e Materiais Trabalho com livros, realização de desenhos e utilização
Didáticos
de fotos.
Papel do professor
O professor atua como mediador nas atividades.
Papel do Aluno
Os alunos são ativos na construção de seu conhecimento.
Relação
Professor- Quando observamos o plano de aula percebemos que o
Aluno
professor acaba sendo mediador nas discussões, guiando
o aluno nas discussões.
Participação
da Não identificado.
Comunidade
Referencial
teórico- Não identificado.
pedagógico
Comentários Gerais
O plano de aula possui atividades bem simples e poderia ter uma roda de conversa
que estimula o aprendizado e proporciona uma troca de experiências.
DOCUMENTO 9
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Autor (es)
Gilka Silva Pimentel
Título
Qual o papel do menino e da menina na sociedade?
Ano
2009
Localização do http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=3
Documento
659
Resumo
O plano de aula proposto para alunos do primeiro ciclo do Ensino Fundamental
propõe que o tema seja trabalhado em dois momentos. Os temas trabalhados são:
questão de gênero e diferenças entre meninos e meninas.
Características Pedagógicas
Temas e Conteúdos
Diferenças entre meninos e meninas e questão de gênero.
Público alvo
Alunos do primeiro ciclo do Ensino Fundamental.
Métodos e Estratégias Leitura do livro "Porque Meninos Têm Pés Grandes e
Didáticas
Meninas Têm Pés Pequenos?" de Sandra Branco, roda de
conversa sobre a identidade de meninos e de meninas,
registro em um painel das discussões o professor deverá
provocar um diálogo sobre a identidade de meninos e
meninas.
Recursos e Materiais Leitura de livro, roda de conversa e confecção de um
Didáticos
painel.
Papel do professor
O professor atua como mediador nas atividades.
Papel do Aluno
Os alunos são ativos na construção de seu conhecimento.
Relação
Professor- O professor atua como mediador nas discussões, guiando
Aluno
o aluno nas atividades.
Participação
da Não identificado.
Comunidade
Referencial
teórico- Não identificado.
pedagógico
Comentários Gerais
O plano de aula possibilita um contato das crianças e uma troca de informações
sobre o tema.

DOCUMENTO 10
Autor (es)
Priscila Gervasio Teixeira
Título
Meninos e Meninas: onde está a diferença?
Ano
2013
Localização do http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=5
Documento
3644
Resumo
O plano de aula para alunos do primeiro ciclo do Ensino Fundamental propõe que
temas como questões de gênero e diferenças entre meninos e meninas sejam
trabalhados e para isso propõe quatro momentos (com uma aula cada).
Características Pedagógicas
Temas e Conteúdos
Questões de gênero e diferenças entre meninos e
meninas.
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Público alvo
Alunos do primeiro ciclo do Ensino Fundamental.
Métodos e Estratégias Roda de conversa para falar sobre atividades feitas por
Didáticas
meninos e por meninas, leitura de textos sobre o tema,
atividades sobre o texto, confecção de cartazes sobre as
diferenças entre meninos e meninas. O plano de aula
propõe que a sala crie um boneco de papel de um menino
e de uma menina.
Recursos e Materiais Roda de conversa, confecção de cartazes e boneco.
Didáticos
Papel do professor
O professor atua como mediador nas atividades.
Papel do Aluno
Os alunos são ativos na construção de seu conhecimento.
Relação
Professor- O professor atua como mediador nas discussões, guiando
Aluno
o aluno nas atividades.
Participação
da Não identificado.
Comunidade
Referencial
teórico- Não identificado.
pedagógico
Comentários Gerais
O plano de aula propõe algumas atividades que promovem a criatividade e
liberdade da criança, como a confecção do boneco.

DOCUMENTO 11
Autor (es)
Título
Ano
Localização
do
Documento

Liliane Dos Guimaraes Alvim Nunes Araujo
Quando as crianças querem falar de sexo.
2009
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aul
a=10519

Resumo
O plano de aula é proposto para alunos do primeiro ciclo do Ensino Fundamental e
tem duração de uma aula de cinquenta minutos.
Características Pedagógicas
Temas e Conteúdos
Sexualidade infantil.
Público alvo
Alunos do primeiro ciclo do Ensino Fundamental
Métodos e Estratégias Em um primeiro momento a professora convida a sala
Didáticas
para sentar em circulo para ouvir uma historia diferente, a
“Curiosidade é uma coceira - A história de João Futrica...”
de autoria de Liliane dos Guimarães Alvim Nunes e
Denise Silva Rocha, e pergunta para a sala se eles sabem
o que é futricar e propõe que seja realizado com a sala
uma “tempestade de ideias”; depois a professora divide a
sala e propõe que eles pensem em brincadeiras sobre o
tema, para posterior apresentação a todos os colegas.
Recursos e Materiais Roda de conversa, leitura de livro infantil.
Didáticos
Papel do professor
O professor atua como mediador nas atividades.
Papel do Aluno
Os alunos são ativos na construção de seu conhecimento.
Relação
Professor- O professor atua como mediador nas discussões, guiando
Aluno
o aluno nas atividades.
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Participação
Comunidade
Referencial
pedagógico

da Não identificado.
teórico- Não identificado.

Comentários Gerais
O plano de aula é interessante pois utiliza de um livro e da criatividade das crianças.

DOCUMENTO 12
Autor (es)
Título
Ano
Localização do
Documento

Liliane dos Guimaraes Alvim Nunes Araujo
Como O Bebê Vai Parar Na Barriga Da Mamãe?
2009
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=
10516

Resumo
O plano de aula propõe atividades para serem realizadas em uma aula de cinquenta
minutos para discutir com as crianças a origem dos bebês.
Características Pedagógicas
Temas e Conteúdos
Gravidez e origem dos bebês
Público alvo
Alunos do primeiro ciclo do Ensino Fundamental
Métodos e Estratégias Exibição do filme “A origem dos bebês” segundo Kiki
Didáticas
Cavalcanti e discussão em roda de conversa; após o filme
a sala será dividida em 5 grupos e a professora irá pedir
para que eles respondam a pergunta “Tia, como é que o
bebê vai parar na barriga da mamãe?” e expor para a sala
que deverá se posicionar.
Recursos e Materiais Trabalho com filmes e roda de conversa.
Didáticos
Papel do professor
O professor atua como mediador nas atividades.
Papel do Aluno
Os alunos são ativos na construção de seu conhecimento.
Relação
Professor- O professor atua como mediador nas discussões, guiando
Aluno
o aluno nas atividades.
Participação
da Não identificado.
Comunidade
Referencial
teórico- Não identificado.
pedagógico
Comentários Gerais
A partir do plano os alunos se posicionam e argumentam, o que contribui para a
autonomia deles, dessa forma irão aproveitar mais e adquirir mais conhecimento
sobre o tema.

DOCUMENTO 13
Autor (es)
Título
Ano
Localização
do

De onde vem os bebês?
Thaisa Neiverth
2013
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aul
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Documento

a=51877

Resumo
O plano de aula propõe cinco atividades para trabalhar gravidez e cuidado com os
bebês com os alunos do primeiro ciclo do Ensino Fundamental.
Características Pedagógicas
Temas e Conteúdos
Gravidez
Público alvo
Alunos do primeiro ciclo do Ensino Fundamental
Métodos e Estratégias A primeira atividade proposta é de investigação, pede que
Didáticas
os alunos façam o desenho de uma grávida e um bebê
nascendo. O professor poderá propor uma roda de
conversa com as crianças e discutir sobre reprodução dos
seres vivos. Perguntar para os alunos sobre o que sabem
a respeito de gravidez e do nascimento e propor a leitura
do livro de Cole Babette, “Mamãe botou um ovo”. Na
terceira atividade, as crianças fazem uma visita ao
berçário, para ter algum contato com os bebês. Depois,
assistem ao vídeo “A gravidez por dentro”, seguido de
uma roda de conversa. Por fim, o plano propõe que as
crianças brinquem com bonecas a partir dos novos
elementos aprendidos.
Recursos e Materiais Roda de conversa, trabalho com livros, visita guiada ao
Didáticos
berçário.
Papel do professor
O professor atua como mediador nas atividades.
Papel do Aluno
Os alunos são ativos na construção de seu conhecimento.
Relação
Professor- O professor atua como mediador nas discussões, guiando
Aluno
o aluno nas atividades.
Participação
da Não identificado.
Comunidade
Referencial
teórico- Não identificado.
pedagógico
Comentários Gerais
Um plano de aula completo e com atividades de fácil acesso como vídeos, livros,
rodas de conversa e brincadeiras.

DOCUMENTO 14
Autor (es)
Liliane Dos Guimaraes Alvim Nunes Araujo
Título
Sexualidade na infância: curiosidades e desejo de aprender
Ano
2013
Localização do http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=5
Documento
3647
Resumo
O plano de aula propõe que temas sobre sexualidade e gravidez sejam tratados
com alunos do primeiro ciclo do Ensino Fundamental e propõe que cinco momentos
sejam disponibilizados para esse trabalho com as crianças.
Características Pedagógicas
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Temas e Conteúdos
Público alvo
Métodos e Estratégias
Didáticas

Sexualidade e gravidez.
Alunos do primeiro ciclo do Ensino Fundamental.
Leitura dos livros “Mamãe botou um ovo” e “Mamãe nunca
me contou” de Cole Babette, roda de conversa sobre o
livro, produção de texto ilustrado sobre como os bebês
são feitos. Convite para os alunos escreverem dúvidas em
um papel, confecção de um cartaz sobre “o que é
sexualidade” e exposição dos cartazes.
Recursos e Materiais Roda de conversa, confecção de cartazes, trabalho com
Didáticos
livros.
Papel do professor
O professor atua como mediador nas atividades.
Papel do Aluno
Os alunos são ativos na construção de seu conhecimento.
Relação
Professor- O professor atua como mediador nas discussões, guiando
Aluno
o aluno nas atividades.
Participação
da Não identificado.
Comunidade
Referencial
teórico- Não identificado.
pedagógico
Comentários Gerais
O livro propõe atividades interessantes para trabalhar com o tema, como leitura e
rodas de conversa.

Ao analisar e comparar novamente com os três eixos propostos pelos
PCN e seus tópicos percebemos que os planos de aula que foram encontrados nos
sites e revistas eletrônicas infelizmente não abrangem todo o conteúdo que deveria
ser trabalhado para uma Educação Sexual eficiente. O que percebemos é uma
repetição de tópicos que acabam não satisfazendo o interesse do aluno e
desmotivando o aprendizado.
Quadro 2 – Conteúdos dos Planos de Aulas conforme os temas sugeridos
pelos PCN – Orientação Sexual
Temas sugeridos pelos PCN para trabalhar Educação Sexual

Planos de Aulas

Os mecanismos de concepção, gravidez, partos e a
existência de métodos contraceptivos.
As
mudanças
decorrentes
da
puberdade:
amadurecimento das funções sexuais e reprodutivas
Aparecimento de caracteres sexuais secundários;
variação de idade em que inicia a puberdade;
transformações decorrentes de crescimento acelerado.
O respeito ao próprio corpo e ao corpo do outro



O
respeito
aos
colegas
que
apresentam
desenvolvimento emocional e físico diferentes
O fortalecimento da autoestima
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Prevenção às Doenças
Sexualmente Transmissíveis/AIDS.

Relações de
Gênero

A tranquilidade na relação com a sexualidade
A diversidade de comportamento de homens e
mulheres em função da época e do local onde vivem
A relatividade das concepções tradicionalmente
associadas ao masculino e ao feminino
O respeito pelo outro sexo, na figura das pessoas com
as quais se convive.
O respeito as muitas e variadas expressões do
feminino e do masculino







doenças



A compreensão das formas de prevenção e vias de
transmissão da AIDS



O conhecimento da existência
sexualmente transmissíveis

de

A comparação entre as formas de contato que
propiciam contágio e as que não envolvem
Recolher, analisar e processar informações sobre a
AIDS, por meio de folhetos ilustrados, textos e artigos
de jornais e revistas
O conhecimento e a adoção dos procedimentos
necessários em situações de acidente ou ferimentos
que possibilitem o contato sanguíneo
O repúdio às discriminações em relação aos
portadores de HIV e doentes de AIDS
O respeito e a solidariedade na relação com pessoas
portadoras do vírus HIV ou doentes de AIDS

Percebemos ao analisar o quadro que diferentemente dos Livros
Didáticos, os planos de aula acabam focando mais sobre gravidez e relações de
gênero, não encontramos algum que tratasse sobre prevenção de DSTS e AIDS.
Esse fato faz com que os planos de aula acabem ficando restritos aos dois primeiros
blocos do tema Transversal de Educação Sexual nos PCN uma vez que acaba
deixando de lado um tema muito importante que são a prevenção às Doenças
Sexualmente Transmissíveis.
Como os livros didáticos, os planos de aula acabam não abordando todos
os tópicos dos PCN.
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CONSIDERAÇÔES FINAIS
Após o término do trabalho, é possível perceber uma certa dificuldade em
se encontrar materiais que retratem o tratamento da Educação Sexual nos ensinos
Infantil e Fundamental I que se adequam-se aos interesses deste.
Durante a pesquisa buscamos alguns artigos para nos auxiliar sobre o
tema, porém não encontramos muitos sobre como deveria ser o trabalho de
Educação Sexual com o Ensino Fundamental I e Educação Infantil, sempre
encontrávamos algo mais relacionado sobre como se construía pesquisas sobre o
tema.
Quando buscamos auxilio nos livros didáticos, encontramos a Educação
Sexual como um tema pontual, um tópico dentro do livro de ciências distanciando
dos objetivos desta, de ser um trabalho continuo de conscientização.
Todavia quando procuramos sobre livros paradidáticos para inserir no
trabalho tivemos uma grande dificuldade de encontra-los no site da Biblioteca de
Educação da Unicamp livros que contemplassem o assunto. Posteriormente
encontramos alguns livros nos planos de aulas que encontramos na internet, porém
não os analisamos particularmente.
Na pesquisa tentamos descobrir se as Secretarias de Educação Estadual
do Estado de São Paulo e Secretaria Municipal de Educação de Campinas haviam
produzido algum material sobre sexualidade que pudesse ser interessante ao
trabalho, porém o que encontramos se voltava mais para a segunda etapa do Ensino
Fundamental.
Com isso percebemos que os objetivos dos documentos teóricos e/ou
curriculares analisados, como o da Unesco e PCN, não estão satisfatoriamente
contemplados nos materiais encontrados, como livros didáticos e planos de aula
disponíveis na internet, uma vez que a Educação Sexual é tratada somente em uma
ou poucas aulas, o que acaba não sendo suficiente para estimular uma
conscientização e aprimoramento do aluno sobre o tema.
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Ao longo do desenvolvimento do trabalho percebemos que a Educação
Sexual trabalhada na escola acaba sendo algo tratado de maneira superficial e
pontual.
Outro fator que não passou despercebido através dos livros e planos de
aula analisados foi de que as formas a serem trabalhadas são diferentes de acordo
com a idade do aluno, e vão desde atividades lúdicas, nas quais o aluno pode
melhor conhecer seu corpo e sua funcionalidade, descentralizando a sexualidade de
suas partes genitais, até discussões sobre os temas com aplicações no cotidiano
como rodas de conversa.
A inserção do assunto no processo formativo da criança é intrínseco,
deve ser sutil e acompanhar a necessidade do mesmo de se ver aberto ao assunto,
sem exigir dele qualquer resultado e muito menos sem uma imposição sobre atos ou
conceitos que possam interferir e acabar por retrair a criança ao longo de sua vida.
Percebemos nos planos de aula e livros didáticos que o professor, em todos os
casos, deve atuar como mediador no desenvolvimento das atividades, porém as
atividades acabam sendo sempre as mesmas, como roda de conversa, trabalhos
com livros ou artigos, o que pode transformar as aulas em rotina, sem motivar os
alunos.
Percebemos também que o tema quando trabalhado com jovens deve ser
desenvolvido de maneira mais participativa, excluindo-se palestras do processo, as
quais levam o aluno à uma posição de ouvinte sem necessariamente compreender e
muito menos discutir o assunto. Deve-se, pois, abrir o tema a discussões em sala,
apresentando-se passagens cotidianas, problemas e soluções, entre outros, sem
constranger o aluno seja qual for sua opinião acerca do assunto.
Por último, concluímos que há muita pesquisa a ser realizada sobre o
assunto da Educação Sexual, mas sua aplicação ainda é prejudicada pelo
despreparo, divergências sobre o assunto e o contexto cultural. Entretanto, com tais
avanços sendo feitos, este problema, assim como muitos outros já enfrentados,
tendem a evanescer e achar seu fim com o desenvolver da educação. Como
proposta para trabalhos futuros, seria producente encontrar formas práticas e
efetivas com grande poder difusor nas escolas para que o assunto seja mais bem
trabalhado ao invés de ser algo pontual, conciso e aligeirado.
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