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INTRODUÇÃO

O

tema proposto está direcionado para o ensino e a
aprendizagem da educação básica, assim a relevância da ideia apresentado foca principalmente em mostrar
a importância de trabalharmos a educação sexual no ambiente escolar, para isso é interessante à parceria dos pais, e
filhos juntamente com os professores. Desta forma, é fundamental que os pais sentem um pouco com seus filhos
para conversar sobre possíveis orientações da sexualidade,
evitando assim, uma doença sexualmente transmissível,
ou uma gravidez não planejada em seus filhos.
É de suma importância que a família oriente seus
filhos e na escola esses adolescentes já tenham uma bagagem de informações. É por esse motivo que é tão relevante a família passar essas orientações para seus filhos, para
que a escola seja o complemento para esse conhecimento
que muitos não têm. Sendo assim vemos o quanto é fundamental trabalhar a sexualidade no ambiente escolar.
É por essa razão que é tão importante a família
passar essas informações para seus filhos, de modo que
a escola seja o complemento para essas informações que
muitos não têm. Sendo assim vemos o quanto é fundamental trabalhar a sexualidade no ambiente escolar. São
essas orientações que muitos estudantes não têm, é por
essa causa que devido à falta de diálogo da família, que
esses jovens buscam tais informações nas redes sociais, até
mesmo em site não confiáveis (seguros), sendo que muitos adolescentes têm como suporte de base para conhecimento à escola, e quando vem ter essas orientações desse
conhecimento na escola muitas vezes já estão em uma gra-
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videz indesejada na adolescência, e justamente por ter esse
envolvimento com sexualidade desde cedo, muitos acabam tendo algumas doenças sexualmente transmissíveis.
Embora podemos afirmar que a educação sexual
se apresenta como um tema permeado de complexidade
e de concepções que limitem seu redimensionamento,
admitindo a possibilidade de confundir mentalmente os
adolescentes, portanto causando reações comportamentais e emocionais fora da aceitação da sociedade historicamente preconceituosa. A aplicação do tema tem como
objetivo em Conscientizar os alunos na questão da importância da prevenção para evitar gravidez indesejada
e as IST’S.
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1 EDUCAÇÃO E SEXUALIDADE
NO AMBIENTE ESCOLAR

Conteúdo:
Gravidez na adolescência
Sexos- aquilo que os pais não falam para os filhos
Sexualidade na Escola
Métodos contraceptivos
Doenças Sexualmente Transmissíveis
A unidade temática “Vida e Evolução” apresenta o
estudo de questões relacionadas aos seres vivos (incluindo os seres humanos), compreendendo suas características e necessidades, e a vida como fenômeno natural
e social, os elementos essenciais à sua manutenção e à
compreensão dos processos evolutivos essências que geram a diversidade de formas de vida no planeta.
Estudam-se também as características dos ecossistemas destacando-se as interações dos seres vivos com
outros seres vivos e com os fatores não vivos do ambiente
apontando as mesmas.
Abordam-se, ainda, a importância da preservação
da biodiversidade e como ela se distribui nos principais
ecossistemas brasileiros.
Nos anos finais, a partir do reconhecimento das
relações que ocorrem na natureza, evidencia-se a participação do ser humano nas cadeias alimentares e como
elemento modificador do ambiente, seja evidenciando
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maneiras mais eficientes de usar os recursos naturais sem
desperdícios, seja discutindo as implicações do consumo
excessivo e descarte inadequado dos resíduos.
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2 JUSTIFICATIVA

A

Educação sexual para os adolescentes é uma ferramenta de orientação e autoconhecimento. A aplicação do tema terá como público alvo alunos do 8º ano,
pois estão na adolescência fase em que estão se alto descobrindo devido às mudanças em seu corpo com faixa
etária de 14 a 17 anos de idade. É interessante não deixar
que essa temática da sexualidade seja vivenciada apenas
por professores de Ciências já que a educação sexual deve
ser direcionado para todas as disciplinas que são importantes tanto quanto as demais, sendo assim, o tema deve
ser inseridas de forma multidisciplinar, vale destacar que
o enfoque maior será voltado para Ciências e Biologia.
A educação sexual aborda temas como, por exemplo: Gravidez indesejada, métodos contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis. No entanto o tema sexual ainda é considerado um “tabu”, visto que, existem
pessoas preconceituosas e em muitos casos o constrangimento está presente nos familiares.
Para tanto a pesquisa evidencia-se que abordar sobre o assunto não é uma tarefa fácil, por isso que esse
estudo se justifica através da relevância de ser trabalhada
a educação sexual no ambiente escolar.
Sendo assim, é importantíssimo que o docente
esteja preparado para fazer uma explanação adequada
referente ao assunto e tenha ótimos argumentos para se
expressar diante dos discentes deixando assim, os estudantes à vontade para tirar suas possíveis dúvidas que
possam surgir, dessa maneira é fundamental que a es-
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cola realize uma palestra com um profissional da saúde
ou um profissional da área, tendo como principal objetivo em salientar suas incertezas e curiosidades para os
adolescentes em relação à sexualidade. Deste modo, vale
ressaltar que maior atenção deve ser dada à temática sexualidade e sua abordagem no ambiente escolar e nas relações de pais e filhos.

14 |Poliana dos Santos Silva — Roberto da Silva

3 PARTICIPANTES

O

presente projeto está direcionado para estudantes
do 8º ano do ensino fundamental II com faixa etária de 13 a 14 anos idade, conforme a Unidade Temática
Vida e Evolução da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), com a temática sexualidade na habilidade (EF08CIO9); tendo como objetivo em comparar o modelo
de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos
e justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do método mais adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de
Doenças Sexualmente Transmissíveis.

4 OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GERAL

A

Educação sexual tem como principal objetivo em
conscientizar os educandos durante seu processo de
desenvolvimento da fase adolescente para que eles formem seu pensamento dentro do contexto sexualidade de
forma adequada e saudável. Dado o exposto, o objetivo
desse estudo é identificar as possíveis dificuldades que o
professores, do ensino fundamental II de escolas Municipais e Estaduais enfrentam no cotidiano profissional,
em relação à sexualidade, com seu público alvo de estudantes do 8º ano, verificando assim, como os educadores
e a equipe gestora da escola lidam com o tema; buscan-
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do uma forma de desenvolver uma educação conscientizada. Para isso é fundamental elaborar um projeto de
intervenção buscando promover o diálogo entre educadores, adolescentes, pais, comunidade e profissionais da
saúde sobre as questões e consequências relacionadas à
sexualidade na adolescência.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conscientizar os alunos na questão da importância da
prevenção para evitar gravidez indesejada e as IST’S.
Seguir os métodos de prevenção para evitar qualquer
doença transmissível,
Conhecer os métodos preventivos para seu bem estar.
Mostrar a importância da orientação para a educação
sexual na vida do adolescente.
Expor exemplos da importância para uma boa orientação, mostrando que tenha uma vida segura e de qualidade com a relação sexual, tendo os cuidados de prevenir.
Desmistificar os tabus sobre a importância da Educação Sexual tirando algumas dúvidas e curiosidades sobre
este tema para os adolescentes
Fomentar o diálogo familiar sobre as temáticas relacionadas ao sexo e à sexualidade.
Orientar sobre os riscos de uma gravidez precoce e as
consequências físicas e psicológicas que isso pode trazer.
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5 PROBLEMATIZAÇÃO

C

omo podemos conscientizar os adolescentes a fim de
evitar uma gravidez indesejada ou possíveis doenças
sexualmente transmissíveis (DST’S ou IST’S)?
A escola é uma instituição composta por várias dessemelhanças, o que leva a ocorrência de confrontos conceituais e, muitas vezes alguns adolescentes tem casos,
de preconceitos ou até mesmo violência sexual. Como
solução os adolescentes têm que se prevenir contra as
doenças sexualmente transmissíveis, assim como evitar
uma possível gravidez indesejada. Para isso é necessário
orientar sobre os principais métodos de prevenção.
Nesse contexto,  a problematização que gira em
torno dessa temática deve ser enfrentada por todos que
fazem parte da instituição escolar, no sentido de abrir espaços para o diálogo em sala de aula, principalmente professores e alunos, substanciados pela busca de respostas
aos possíveis questionamentos, no sentido de ampliar o
processo de educação sexual, diante disso, é importante
que o docente tenha ótimos argumentos sobre a temática
para transmitir o conteúdo para os discentes, deixando
os mesmo a vontade para fazerem perguntas, portanto é
fundamental que a escola realize uma conversa com especialista no assunto ou um profissional da área.
Tendo assim como objetivo em tirar algumas dúvidas e curiosidades sobre este tema para os adolescentes. Por isso o diálogo e a participação de pais e filhos são
importantíssimos na resolução do problema. Visto que,
as escolas apresentam certas dificuldades em trabalhar

17 |Poliana dos Santos Silva — Roberto da Silva

algumas questões que ocorre no processo de desenvolvimento dos adolescentes.
Entretanto é fundamental que a escola trabalhe sistematicamente a questão da sexualidade, abrindo espaço
para o diálogo e envolvendo todos no processo de conscientização e responsabilidade individual dos mesmos
sobre a temática sexualidade.
Pois caracterizar a vivência da sexualidade e da
gravidez na juventude tendo como uma situação problema de saúde, realçados em estudos sobres às temáticas, denota desconsiderar os significados simbólicos
sobre suas experiências no universo com especificidades
culturais próprias.
Assim os dados do estudo marcam que a vivência
da sexualidade para jovens mulheres nesse lócus investigativo passa a constituir um problema de saúde pela inexistência na localidade de ações de saúde que garantam
uma assistência, com resultados desastrosos para elas,
que ficam suscetíveis a Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s), à gravidez indesejada, levando a mesma
sem atendimento pré-natal.
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6 REFERENCIAL TEÓRICO
6.1 Gravidez na Adolescência

P

ode-se ver que os jovens devem ter uma maior compreensão da cultura e da sociedade para formar sua
própria visão de mundo. Além desses fatores, devem ser
consideradas as mudanças que ocorreram na sociedade
ao longo nas últimas décadas, tendo em vista as mudanças de comportamento e pensamento, além do fato de as
visões de mundo também terem mudado. Hoje, os jovens
trouxeram uma nova perspectiva social e cultural que,
além do aumento significativo do esforço das pessoas em
fortalecer sua identidade na vida social dos alunos nos
últimos anos, também deve ser analisada e discutida.
Conforme Honório França a gravidez na adolescência integra a diversos problemas físicos, emocionais e
sociais, tais como as mudanças do corpo e diminuição da
autoestima, aumento do risco de sentimentos de tristeza,
depressão e baixa autoestima; dificuldades de adaptação
ambiental e integração social; evasão escolar e prejuízos
à capacitação profissional da mulher; aumentado risco
de nascimentos prematuros e abortos espontâneos, dentre outros (HONÓRIOFRANÇA et al., 2013).
Atualmente, os jovens buscam maior conhecimento e compreensão de questões que auxiliem na sua formação pessoal e no relacionamento consigo mesmo, além de
muitas relações sociais, tecnológicas, ambientais, comunitárias e naturais outros aspectos. As dúvidas dos adolescentes se gravam com a ausência da escola, por meio da
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falta de preparação da mesma ou da discussão incipiente,
empurrando as crianças e os adolescentes para o possível
esclarecimento de suas dúvidas na rua. Visto que os riscos de um aprendizado distorcido, não condizente com os
princípios da própria família, a serviço de uma mídia que
tem como objetivo a exploração comercial de sexo, sobretudo no enfoque da televisão, assim como, em determinadas revistas, da moda musical e da própria internet, como
agentes formadores de opiniões.
Ressaltando a ideia de Luís B. Meira (2017, p.15,18
e 21), que essa duvida das crianças devem ser respondidas na medida do seu entendimento e linguajar, sem distanciar da verdade. Para tanto, a primeira relação sexual
durante a adolescência tem sido uma constante e, tem
aumentado em muito o número de gravidez indesejada
entre estas jovens. Por isso que temos presenciado adolescentes engravidando já no início de suas vidas férteis,
muitas vezes sem atentarem para a responsabilidade do
seu ato, não se prevenindo contra as doenças sexualmente transmissíveis, pois os mesmos são levados apenas
pelo impulso sexual.
Além da gravidez precoce, as práticas incorretas e
os comportamentos não sexuais também podem trazer
doenças sexualmente transmissíveis aos jovens, algumas
das quais podem interferir muito no resto de suas vidas.
Muitas mulheres jovens não percebem que certos métodos anticoncepcionais, como pílulas anticoncepcionais,
injeções anticoncepcionais e adesivos anticoncepcionais,
só são eficazes na prevenção da gravidez precoce, mas
não são totalmente seguros, exceto pelo fato de que não
são totalmente seguros. Eles são para prevenir doenças
sexualmente transmissíveis. O que muitos jovens não sabem é a maneira correta de usar o preservativo. Existem
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preservativos masculinos e femininos. Os preservativos
masculinos devem ser adquiridos de acordo com o tamanho dos órgãos reprodutores masculinos. Muitas pessoas
não sabem que o tamanho do preservativo ou o uso de
métodos incorretos podem levar à gravidez.
Sendo assim é extremamente necessário ter a motivação por meio de desafios cada vez mais abrangentes,
permitindo com isso que os questionamentos apresentados a eles, assim como os que são formulados por eles
próprios, sejam mais complexos e contextualizados, influenciando assim suas características sociais. Assim
sendo, são crianças grávidas de outras crianças, carregando um ser humano na qual, muitos jovens deixam
seus filhos na responsabilidade de seus pais, juntamente
pela falta de dependência econômica, sendo assim, literalmente jogando fora uma vida de sonhos e ideias Vale
ressaltar que a etapa da adolescência é uma fase importante na vida do ser humano, que por sua vez caracteriza-se basicamente pelas transformações que ocorrem.
Visto que essas mudanças na fase de puberdade
dos meninos geralmente iniciam-se em torno dos 12
anos de idade e se prolonga aproximadamente pelos 18
anos. Já nas meninas a fase adolescência se dá por volta
de 10 anos e tendo seu termino aproximadamente aos 18
anos de idade. Para tanto essa fase adulta é uma preparação para uma nova vida. Salientando ainda que não é
possível estabelecer a idade exata para o inicio ou término da adolescência, pois isto varia de pessoa para pessoa.
No entanto, as meninas iniciam sua puberdade por volta
dos 10 a 12 anos de idade; e os meninos em torno de 2
anos mais tarde em relação as meninas.
Portando adolescência é um dos períodos mais difíceis da vida. As transformações ocorridas nesta fase são
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determinantes na caracterização do novo adulto, através
da consolidação da estrutura de personalidade das aquisições comportamentais, dos valores e novos papéis sociais.
Sendo assim o contexto de vida do ser adolescente
e os riscos os quais estão expostos levam a necessidade de
gerar a esta população orientação, apoio e proteção adequados para o início desta nova fase da vida, a fim de que
eles saibam lidar com suas responsabilidades, tendo assim,
segurança e tranquilidade diante das novas experiências.
Neste sentido, o apoio da família, da escola e dos
profissionais da saúde é fundamental, para que possam
adquirir programas e projetos que enfatizam e abordam
a educação sexual, enquanto orientação para a vida, e
apresentem como eixo norteador a vulnerabilidade, a
qual possibilita entender e interagir os diferentes aspectos individuais, programáticos e sociais, deve ser implantado para preparar os sujeitos para viverem no mundo
presente e futuro (MALTA et al., 2011).
Além disso, é fundamental que se tornem protagonistas na escolha de posições que valorizem a experiência
pessoal e coletiva e representem o autocuidado com o próprio corpo e o respeito ao outro na perspectiva do cuidado
integral com o corpo, a mente e o sexo e reprodução. Sobretudo a educação sexual nas escolas não está apenas relacionada com a formação cívica dos jovens, mas também é de
extrema importância para a saúde física e mental de todos.
A escola desempenha um papel de extrema importância na
formação da maioria dos jovens, pois nela encontram o alicerce, e o papel do professor de ciências na educação básica
- os últimos anos são ainda mais importantes, porque nessa
fase os jovens estão se desenvolvendo, tanto físico como
mentalmente, e necessitam de uma orientação que muitas
das vezes só encontram no ambiente escolar.
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Hoje em dia o sexo está tão abordado e, divulgado
por meio da mídia, que parece que nada mais resta a dizer, que todo mundo sabe tudo sobre o assunto. Seja na
aparência, ou na superfície das relações humanas. Visto
que as pessoas fingem que sabem de tudo, mas os adolescentes estão cada vez mais confusos e sem saber como se
proteger de uma gravidez indesejada.
Nota-se que a gravidez na adolescência se alastra
pelo país
[...]. Com avanço dos meios de comunicação de massa, cria
se nos jovens uma expectativa sobre os assuntos relacionados
a sexo; na maioria dos casos, eles são induzidos a agirem e a
se comportarem de acordo com uma realidade ilusória transmitida pela mídia [...]. Os adolescentes muitas vezes, não se
preocupam com as doenças sexualmente transmissíveis, iniciando sua vida sexual muito precocemente, não tomando
medidas adequadas, achando que nunca irá acontecer uma
gravidez indesejada [...] (DOLCI; ABRÃO, 2007, p. 66).

Salientando que a sexualidade continua sendo um
mistério, especialmente para os adolescentes, que começam a decifrar um mundo absolutamente novo. Pois é na
fase da adolescência que ocorrem à busca de si mesmo,
através das descobertas que incluem as novas sensações
sexuais. Dessa maneira é a procura da identidade sexual
e a expressão diária de seu papel na sexualidade.
Muitos jovens não são educados sexualmente,
e por consequência, é exposto a doenças sexualmente
transmissíveis, gravidez precoce e até à pedofilia, casos
esses em que muitos acontecimentos os pais estrupam
suas filhas e consequentemente acabam engravidando a
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mesma. Nesse sentido, os adolescentes sem informação
se torna uma pessoa vulnerável e é mais suscetível a ceder a toda essa influencia. No entanto, de acordo com
a Organização Mundial da Saúde, (OMS), pois quanto
mais informações de qualidade, mais tarde se inicia a
vida sexual. Dessa maneira, é de suma importância uma
educação sexual adequada à faixa etária de todos os adolescentes pode ser uma aliada para neutralizar todo estímulo que recebem diariamente e contribuir para que
inibem a vida sexual de forma consciente.
Com a gravidez na adolescência a uma série de
conflitos e crises por parte da adolescente, pois a mesma
não está preparada fisicamente, emocionalmente e psicologicamente para assumir a responsabilidade de ter um
filho. Por outro lado, certas adolescentes veem a maternidade como um momento de status, pois está passando de
adolescente para a fase adulta onde se sente mais mulher
(DIAS, TEIXEIRA, 2007).
Percebe-se que o sexo leva em consideração a vida
de todas as pessoas, independente da forma ou época
pessoal, considerando suas características e pensamentos, o sexo vai se tornar ou vai fazer parte da vida de todas as pessoas. Tendo em vista a importância de resolver
esse problema, principalmente a importância de instruir
os jovens a compreender suas consequências, esse problema deve ser resolvido nas aulas de ciências em sala de
aula. Nos últimos anos do ensino fundamental, tendo
em vista que e nesse período de 12 a 14 anos que os jovens passaram por várias mudanças, a principal delas são
as mudanças físicas, nessa fase eles precisam entender o
que está acontecendo e o que ainda vai acontecer com
o seu corpo. Na verdade, entenda que essas mudanças
vão trazê-los à vida. Considerando esses aspectos, e sa24 |Poliana dos Santos Silva — Roberto da Silva

bendo que esses jovens raramente veem essas matérias
em casa, às escolas desempenham um papel fundamental na formação do pensamento e compreensão desses
jovens sobre sexo. Para isso, a gestação na adolescência
é, de modo geral, enfrentada com dificuldade já que a
gravidez nessas condições significa uma rápida passagem da situação de filha para mãe, onde passa do querer
colo para dar colo. Nessa transição precipitada do seu
papel de mulher, ainda em formação, para o de mulher-mãe, a adolescente vive uma situação conflituosa e, em
muitos casos, penosa. Sendo assim, a grande maioria é
despreparada física, psicológica, social e economicamente para exercer o novo papel materno, o que compromete
as condições para assumi-lo adequadamente e, associado
à repressão familiar, contribui para que muitas fujam de
casa e abandonem os estudos. Sem expor com as que são
abandonadas pelo parceiro.
É fundamental destacar que a falta de informação
pode ser um risco para os jovens, pois eles podem adquirir algumas doenças transmissíveis ou ter uma gravidez indesejada. Por isso devemos engrandecer o conhecimento sobre sexualidade, métodos contraceptivos
e doenças sexualmente transmissíveis (DST).
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7 SEXO - AQUILO QUE OS PAIS
NÃO FALAM PARA OS FILHOS

É

importante enfatizar que a educação sexual fornece
aos alunos informações muito importantes e, ao contrário da opinião de muitas pessoas, a escola não incentiva os alunos a se envolverem em atos sexuais. Informações para evitar quaisquer indiscrições que possam levar
a arrependimentos no futuro. A falta de educação sexual
e ensino nas instituições muitas vezes leva à suspeita e
a práticas incorretas e desprotegidas que podem levar a
doenças sexualmente transmissíveis ou gravidez indesejada. Os jovens precisam desse tipo de orientação para
saber que existe uma maneira certa de fazer sexo, além
do fato extremamente importante de que também devem
respeitar o corpo, também devem aprender a compreender o corpo e a respeitá-lo.
Conforme Luís B. Meira (2017, p.25 e 27), o autor
aborda que fica claro a importância de que as primeiras experiências sexuais devem ser bem-sucedidas, para que haja
uma vida sexual futura mais positiva, sem medo ou bloqueios. Pois alguns jovens podem ter traumas psicológicos
decorrentes de violência. Destacando que o estupro ou a
simples tentativa do mesmo é uma das principais causas de
problemas sexuais, por bloqueios psicológicos, pois provoca sequelas, principalmente quando atinge a idade juvenil.
O autor ressalta ainda quando as dificuldades sexuais se instalam, acabam comprometendo outras áreas
como: a tendência a baixo- estima ansiedade, sentimento
de insegurança, timidez e agressividade. Luís B. Meira
(2017, p. 39 e 40).
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8 SEXUALIDADE NA ESCOLA

A

escola é uma ferramenta, que transmite informações, sobre formas de prevenções, abordando ao
ponto de afirmar que quanto menor a informação maior
a taxa de gravidez entre adolescentes, sendo assim além
da família, a escola exerce um importante papel na sexualidade da criança, orientando-a no dia-a-dia. No entanto, para educar é preciso que o educador esteja preparado para tal tarefa. Ao atuar como profissional na área
de orientação sexual, o educador deve ter autocontrole
para não transmitir valores pessoais, crenças e opiniões
como verdades absolutas, sendo assim o mesmo precisa
ser consciente de seus atos. É necessário que haja uma
relação de confiança entre professor e estudante.
No sentido mais amplo, a sexualidade está conectada a promoção da saúde. Com o advento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS, analisou-se
a carência dessa ação, visto que a incidência de Doenças
Sexualmente Transmissíveis – DST pode estar relacionada à desinformação sobre a educação sexual, desta maneira, a escola precisa informar que educação sexual não
significa apenas obter informações sobre sexo. Constitui
também trabalhar valores, atitudes e comportamentos.
O trabalho sistemático de Orientação Sexual incluso na escola tem como intuito em proteger através da
informação, para articula-se, deste modo, com a promoção da saúde das crianças e dos adolescentes. A essência
desse trabalho permite também a concretização de ações
preventivas às doenças sexualmente transmissíveis como,
por exemplo, a AIDS de forma mais eficaz. Assim sendo,
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o trabalho de Educação e Sexualidade na escola também
colabora para a prevenção de problemas graves como, por
exemplo, o abuso sexual e a gravidez indesejada.
Trabalhar a temática sexualidade em sala de aula
não é uma tarefa restrita ao professor de ciências, é uma
missão que deve ser executado por todas as pessoas que
compõem o ambiente escolar. Pois a escola tem a responsabilidade de formar o cidadão em todas as áreas, inclusive nas que dizem respeito à sua maturação afetiva sexual.
O trabalho de orientação sexual compreende a
ação da instituição escolar como complemento à educação dada pela família. Assim a escola deverá informar
aos familiares dos educandos sobre a inclusão de conteúdos de orientação sexual na proposta curricular de forma
transversal e explicitar os princípios norteadores da proposta, para que possa ter essa relação entre pais, estudantes e professores da instituição escolar. Enfatizando que
o diálogo entre escola e família deverá se dar de todas as
formas pertinentes a essa relação, pois é extremamente
importante ter essa conversa.
O trabalho com a educação sexual deve ser uma
parceria com a família, responsável legal pelas crianças,
instituição que deve estar informada de todo o processo educativo. Precisam entender que a sexualidade é um
impulso presente em todos os estágios do desenvolvimento humano.
Pensar sobre a sexualidade é ainda um assunto
polêmico no espaço escolar e um grande desafio para o
professor. Ao mesmo tempo em que deve preservar a intimidade das crianças, o docente é responsável por um
processo educativo que aborde valores, diferenças individuais e grupais, de costumes e de crenças. Por esse
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motivo, para trabalhar a educação sexual nas escolas, é
importante que toda a equipe pedagógica esteja envolvida e que o Projeto Político Pedagógico (PPP) esteja bem
formulado e organizado em uma proposta inovadora e
dialógica de educação. Sabe-se que a educação sexual
está prevista nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Cabem à escola se adequar ao currículo e compartilhar com
os pais a importância, o método de ensino e os objetivos
a serem construídos no contexto escolar.
O diálogo entre professor e aluno é essencial para
o esclarecimento de dúvidas referente à sexualidade. É
comum durante as aulas o aluno não se sentir à vontade
para fazer questionamentos pessoais diante de toda a turma fazendo com que, posteriormente, o mesmo requisite
ao professor a elucidação de algumas questões. É neste
momento que o educador deve se mostrar disponível,
explicando e retirando dúvidas de forma clara e objetiva.
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9 MÉTODOS SEXUALMENTE
TRANSMISSÍVEIS

S

alientando a ideia de Vieira que aborda o número de
maneiras através das quais os homens podem evitar a
gravidez é menor que aquele que será apresentado pelas
mulheres. Isto, entretanto, não reduz a sua responsabilidade durante o ato sexual, ainda mais quando se leva em
conta a necessidade de proteção contra doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). Visto que o preservativo
masculino (camisinha masculina) é o principal método
no combate à transmissão de DSTs, Sendo assim, é importante ressaltar o conhecimento sobre métodos anticoncepcionais para que possa contribuir para que assim
as mulheres escolham o método mais adequado ao seu
comportamento sexual e às suas condições de saúde, assim como, utilizem o método escolhido de forma correta.
Deste modo, essa informação deve estar relacionada
à prevenção da gravidez indesejada, ao aborto provocado,
a mortalidade materna e de outros agravos à saúde relacionados à mortalidade reprodutiva (VIEIRA, et al., 2002).
O QUE SÃO MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS?

Conforme Figueiredo o conhecimento do preservativo atualmente chega a 100%, principalmente entre
jovens adultas. Contudo, a sua utilização por este público, ainda não é feita em 37% dos casos e, geralmente,
entre pessoas com parceria fixa há migração para o uso
da pílula anticoncepcional. Ainda que a informação e o
conhecimento dos métodos contraceptivos sejam funda30 |Poliana dos Santos Silva — Roberto da Silva

mentais para orientar sobre seu uso, não são suficientes
para mudar uma conduta para a prática de sexo seguro
(FIGUEIREDO et al., 2008).
Os métodos anticoncepcionais são ações, dispositivos ou medicamentos que visam prevenir ou reduzir
a possibilidade de uma mulher ou uma adolescente engravidar, mesmo mantendo uma vida sexual ativa. Para
isso é importantíssimo aplicar de forma correta o uso
dos métodos contraceptivos, tendo assim a prevenção da
gestação não planejada é fundamental, principalmente
para jovens adultas sexualmente ativas, que devem ser
orientadas precocemente, uma vez que a idade para início das relações sexuais está diminuindo cada vez mais,
na qual muitas adolescentes tem uma vida ativa aos 13 ou
14 anos de idade, fase em que seu corpo está recebendo
mudanças devido à puberdade na adolescência, portanto
esses corpos das juventudes não estão preparados para
uma gestação enquanto isso está aumentando o número
de jovens grávidas.
QUAIS OS MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS UTILIZADOS
PELAS MULHERES E PELOS HOMENS?

Os principais métodos anticoncepcionais utilizados são:
Tabela
Temperatura basal
Muco Cervical
Pílula Anticoncepcional
DIU (dispositivo intrauterino)
Diafragma
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Espermicidas Vaginais
Hormônios injetáveis
Adesivo anticoncepcional
Camisinha Feminina
Camisinha Masculina
Coito Interrompido
Laqueadura (Ligadura de Trombas)
Injeção anticoncepcional
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10 DOENÇAS SEXUALMENTE
TRANSMISSÍVEIS

A

s doenças sexualmente transmissíveis (DST) são
frequentes na adolescência e podem contribuir no
aumento do número de casos de AIDS. Devido à iniciação sexual precoce, a multiplicidade de parceiros que não
usam preservativo nas relações sexuais tem sido marcada
como fatores de risco, e são influenciados por um sistema de gênero que se pauta na dominação masculina.
É Valido argumentar que as Doenças Sexualmente
Transmissíveis (DST) são causadas por vários tipos de
agentes, assim como por vírus, bactérias ou outros microrganismos. Sendo transmitidas, principalmente, pelo
contato sexual sem o uso de camisinha, com uma pessoa que esteja infectada e, geralmente, se manifestam por
meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas.
É fundamental salientar que a terminologia Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) passou a ser adotada em substituição à expressão Doenças Sexualmente
Transmissível (DST), porque destaca a possibilidade de
uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem
sinais e sintomas por esse motivo em alguns estudos é
considerado (IST).
Para tanto a principal forma de prevenção contra
as DSTs é o uso do preservativo masculino ou feminino em todas as relações sexuais, independentemente da
via de contato (vaginal anal ou oral). Para que a proteção
realmente funcione, a camisinha deve ser usada durante toda a relação, pois algumas infecções sexualmente
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transmissíveis podem ser transmitidas mesmo sem o
contato das mucosas. As principais doenças sexualmente
transmissíveis são:
AIDS. ...
Cancro mole. ...
Candidíase. ...
Gonorreia e clamídia. ...
HPV. ...
Sífilis.
Senso assim, podemos concluir que Prevenir é o
melhor tratamento contra as doenças sexualmente transmissíveis, é importante usar camisinha, fazer exame caso
desconfie que tenha adquirido alguma doença, por que
quando mais cedo tratar melhor.
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11 METODOLOGIA

O

presente estudo teve como finalidade realizar uma
pesquisa feita, com aplicação de questionários semiestruturados para ter uma base de conhecimentos
prévio dos educandos sobre o assunto. Uma vez que
utilizará conhecimento da pesquisa básica para resolver
problemas. Trata-se de um estudo descritivo através de
uma pesquisa de campo realizado em duas instituições
da rede básica de ensino de Escolas Municipais, e uma
instituição da rede Estadual, localizada na região Nordeste do Município de São João-PE.
A pesquisa foi extremamente importante para
analisar as diferentes abordagens sobre sexualidade no
contexto do ambiente escolar assim como os conflitos
provenientes desse tema nas instituições pesquisadas,
destacando as diversas compreensões sobre práticas do
professor no que se refere aos aspectos relevantes da
educação sexual. Portanto o questionário da pesquisa foi
realizado por meio de um formulário contendo perguntas abertas para os educandos do Ensino Fundamental II
tendo como publico alvo estudantes do 8º Ano distribuídos em três Instituições de Ensino.
Para um tratamento mais acertado dos objetivos e
melhor apreciação desta pesquisa, observou-se que ela é
classificada como pesquisa exploratória e descritiva. Detectou-se a pesquisa bibliográfica no momento em que
se fez uso de materiais já elaborados: livros, artigos científicos, revistas, documentos eletrônicos e enciclopédias
na busca e alocação de conhecimento sobre a Educação
Sexual na escola no processo de seleção, correlacionando
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tal conhecimento com abordagens já trabalhadas por outros autores. O estudo de caso, sendo descritivo, por sua
vez, procura reunir um grande número de informações
detalhadas com a finalidade de trazer maior conhecimento sobre o assunto e até mesmo levar ao diagnóstico
de soluções para o problema levantado.
Como procedimentos, podemos citar a necessidade de pesquisa bibliográfica, isso porque faremos uso
de material já publicado, constituído principalmente de
livros, também entendemos como um procedimento
importante o Estudo de caso, visto que envolve o estudo
profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento, a fim de se obter uma melhor apreciação do conteúdo
apresentado no trabalho.
Devido à necessidade da aplicação de questionários
com perguntas abertas para uma compreensão mais rica
do fenômeno, as opiniões serão apresentadas em comparações entre relatos que não podem ser comparados em
números. O problema foi direcionando a pesquisa para
a área de ciências com relação à sexualidade sendo este
tema uma análise geral da escola e com a utilização de
pesquisa de campo através de questionários semiestruturados, direcionados ao público-alvo das escolas, do município de São João/PE.
Espera-se que com esta pesquisa seja possível demonstrar a importância da prevenção, evitando assim
uma gravidez não planejada e conscientizando os mesmos de doenças sexualmente transmissíveis. Orientando
os mesmo com os métodos de prevenção. O projeto contém atividades voltadas à questão da sexualidade: gravidez na adolescência, métodos contraceptivos e doenças
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sexualmente transmissíveis, (ISTs/DSTs). A aplicação
do projeto de ensino será distribuída em três momentos programados em duas aulas geminadas. Na primeira aula terá a explanação de conhecimentos prévios dos
estudantes em relação à sexualidade, o professor procura momentos de descontração (conversas) entre alunos
para tirar as possíveis dúvidas dos estudantes com o tema
sexualidade e ajudar da melhor maneira possível para
que não se caia em tais situações. Em seguida, será realizado um questionário elaborado e individual, contendo
perguntas abertas e fechadas.
Após o questionário haverá uma aula expositiva e
dialogada com slides, fotos de métodos contraceptivos,
jovens gravidas e vídeos de doenças sexualmente transmissíveis, e amostras de preservativos masculinos e femininos. Observando assim que muitos educandos não
tem o conhecimento eficaz de como mostrar a importância da orientação para a educação sexual na vida do
adolescente, pois não tem a orientação dos Pais, e os que
tem conhecimento não utilizam de forma correta acarretando em problemas para si mesmo.
Visto que poucos estudantes procuram conhecer
os métodos preventivos para seu bem estar. Na semana
seguinte será um momento de levantamento de hipóteses, perguntando aos alunos quais os métodos contraceptivos e as doenças sexualmente transmissíveis que
eles conhecem, fazendo as possíveis anotações no quadro branco, para explicar um por um, fazendo assim um
mapa conceitual. Logo em seguida chama-se dois voluntários para fazer a explanação dos métodos contraceptivos, para melhor entendimento. Dessa maneira tirando
as possíveis duvidas do assunto abordado e concientizando os mesmos.
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12 RESULTADOS OBTIDOS
ANEXOS
Tabela 1:

Questionário realizado com os alunos da Escola Estadual: EREM João Fernandes da Silva, tendo o Público
Alvo: Estudantes do 8º Ano com duas turmas com 35 estudantes por turma, obtendo um total de 70 participantes.
Questionário sobre Sexualidade na Adolescência

Perguntas
1. Quando quero falar
sobre sexualidade, posso
contar com um professor
(a).
2. Comparo-me com os
outros jovens da minha
idade, quando quero
explicar aos meus professores alguns dos meus
comportamentos na relação amorosa.
3. Enfrento a opinião dos
meus professores com
a minha própria opinião
e decisão sobre a minha
vida sexual ou sexualidade.
4. Espero que os meus
professores estejam mais
livres e disponíveis para
falar sobre assuntos relacionados com o tema da
sexualidade.

Respostas dos 70 Participantes
Sim

Não

Não souberam responder

27

28

15

16

32

22

25

40

5

35

28

7
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5. Quando falo com os
meus professores de um
assunto relacionado com
a sexualidade vou com
calma e não digo tudo de
uma vez.
6. Falo sobre o uso do
preservativo com os
meus professores.
7. Converso com os meus
professores sobre as
infecções sexualmente
transmissíveis
8. Falo abertamente com
os meus professores sobre o tema da orientação
sexual.
9. Manifesto, sem receio,
aos meus professores a
minha opinião sobre assuntos relacionados com
o tema da sexualidade.
10. Exponho os meus receios e inseguranças aos
meus professores sobre
determinados assuntos
relacionados com o tema
da sexualidade.
11. Procuro um professor
fora da sala de aula quando quero falar com ele
sobre sexualidade.

45

23

2

32

32

6

10

50

10

47

13

10

29

25

19

50

18

2

15

45

10

Fonte: SILVA, P.S. 2020

Tabela 2:

Questionário realizado com os alunos da Escola
Municipal: Emídio Correia de Oliveira tendo o Público
Alvo: Estudantes do 8º Ano com duas turmas com 35 estudantes por turma, obtendo um total de 70 participantes.
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Questionário sobre Sexualidade na Adolescência
Respostas dos 70 Participantes
Perguntas

1. Quando quero falar sobre sexualidade, posso contar com um
professor (a).
2. Comparo-me com os outros
jovens da minha idade, quando
quero explicar aos meus professores alguns dos meus comportamentos na relação amorosa.
3. Enfrento a opinião dos meus
professores com a minha própria
opinião e decisão sobre a minha
vida sexual ou sexualidade.
4. Espero que os meus professores estejam mais livres e disponíveis para falar sobre assuntos
relacionados com o tema da
sexualidade.
5. Quando falo com os meus
professores de um assunto relacionado com a sexualidade vou
com calma e não digo tudo de
uma vez.
6. Falo sobre o uso do preservativo com os meus professores.
7. Converso com os meus professores sobre as infeções sexualmente transmissíveis
8. Falo abertamente com os meus
professores sobre o tema da
orientação sexual.
9. Manifesto, sem receio, aos
meus professores a minha opinião sobre assuntos relacionados
com o tema da sexualidade.

Sim

Não

Não souberam
responder

42

18

10

24

39

7

22

42

6

29

37

4

45

20

5

30

30

10

50

19

1

27

30

13

38

22

10

40 |Poliana dos Santos Silva — Roberto da Silva

10. Exponho os meus receios e
inseguranças aos meus professores sobre determinados assuntos
relacionados com o tema da sexualidade.
11. Procuro um professor fora da
sala de aula quando quero falar
com ele sobre sexualidade.

40

19

11

27

35

8

Fonte: SILVA, P.S. 2020

Tabela 3:

Questionário realizado com os alunos da Escola
Municipal: Euclides Bernardino da Silva tendo o Público
Alvo: Estudantes do 8º Ano com duas turmas com 35 estudantes por turma, obtendo um total de 70 participantes.
Questionário sobre Sexualidade na Adolescência

Perguntas

1. Quando quero falar sobre sexualidade, posso contar com um
professor (a).
2. Comparo-me com os outros jovens da minha idade, quando quero
explicar aos meus professores
alguns dos meus comportamentos
na relação amorosa.
3. Enfrento a opinião dos meus
professores com a minha própria
opinião e decisão sobre a minha
vida sexual ou sexualidade.

Respostas dos 70 Participantes
Não soubeSim
Não
ram responder
29

21

20

24

26

20

46

18

6
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4. Espero que os meus professores
estejam mais livres e disponíveis
para falar sobre assuntos relacionados com o tema da sexualidade.
5. Quando falo com os meus professores de um assunto relacionado com a sexualidade vou com
calma e não digo tudo de uma vez.
6. Falo sobre o uso do preservativo
com os meus professores.
7. Converso com os meus professores sobre as infeções sexualmente
transmissíveis
8. Falo abertamente com os meus
professores sobre o tema da orientação sexual.
9. Manifesto, sem receio, aos meus
professores a minha opinião sobre
assuntos relacionados com o tema
da sexualidade.
10. Exponho os meus receios e
inseguranças aos meus professores sobre determinados assuntos
relacionados com o tema da sexualidade.
11. Procuro um professor fora da
sala de aula quando quero falar
com ele sobre sexualidade.

20

35

15

10

50

10

36

30

4

39

19

12

15

55

10

28

23

11

10

60

0

54

7

9

Fonte: SILVA, P.S. 2020

Confrontando os resultados obtidos nas 3 escolas
com os 210 alunos entrevistados, pudemos observar
que 98 tem facilidade em falar sobre sexualidade com
um professor (a), enquanto 67 não se sentem a vontade
e 45 não souberam ou não quiseram responder. Comparando-se com jovens da mesma idade, no quesito
comportamentos amoroso apenas 64 alunos se sentem
confortáveis em falar sobre o assunto com os professo42 |Poliana dos Santos Silva — Roberto da Silva

res 97 não falam ou sentem a vontade para falar sobre
e 49 não souberam responder. No quesito opinião 93
educandos pedem orientação aos professores expondo também sua opinião e decisão sobre sua vida sexual
ou sexualidade, enquanto a maioria, 100 alunos não falam sobre o assunto e 17 não quiseram opinar. No que
se referem à disponibilidade 84 alunos esperam que os
professores tenham mais tempo livre para falar sobre os
assuntos relacionados com o tema da sexualidade, 100
alunos não procuram os professores em outro momento e 26 não opinaram. Quando os alunos procuram um
professor para falar sobre um assunto relacionado com
a sexualidade 100 alunos vão com calma e não diz tudo
de uma vez, visto que ainda não se sentem a vontade ou
não tenha a confiança necessária para falar abertamente.
Enquanto 93 já falam sobre tudo abertamente e 17 não
opinaram. Quanto ao uso do preservativo, 98 dos alunos
se sentem a vontade para falar sobre, 92 não fala sobre o
assunto e 20 não opinaram. Quando o assunto é DST´S,
99 dos alunos entrevistados falam sobre, 88 não entram
no assunto e 23 não responderam. Apenas 79 alunos falam abertamente com os professores e pedem orientação
sexual, 98 não falam abertamente e 33 não responderam.
A maioria 95 dos alunos expõe sem receio, aos seus professores opinião sobre assunto, 70 tem receio em falar e
40 não responderam. Quando nos referimos a receios e
inseguranças 100 alunos buscam orientação de um professor, 97 não se abrem com ninguém e 27 não opinaram. A pesquisa mostrou que a maioria 96 deles, sempre
procura um professor fora da sala de aula quando quer
falar sobre sexualidade, 87 ainda tem essa esquiva de não
procurar e 27 não quiseram opinar.
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Para tanto, a pesquisa realizada corrobora com os
estudos de MAIA, 2009, p. 284. Onde ele fala que a sexualidade é como um aspecto da identidade cultural, ou seja,
que contempla desejos íntimos quanto ao sexo sendo observáveis ou não observáveis, revelando sua orientação sexual, identidade sexual, erotismos, gênero, envolvimento
emocional e, sobretudo, a reprodução desejável. Sendo assim, de acordo com o autor citado acima, em seus estudos
observou que as escolas, apresentam certas dificuldades
em trabalhar algumas questões que ocorre no processo de
desenvolvimento dos adolescentes na sexualidade.
É importante ressaltar que “se manifesta numa dada
cultura e que, historicamente, cada sociedade a considera
em termos de comportamentos adaptados ou não adaptados, pois eles devem ser incentivados ou reprimidos”.
Portanto buscou-se reunir dados e informações
com o proposito de responder ao seguinte problema da
pesquisa em campo. De que forma a sexualidade é vivenciada no ambiente escolar, e quais as possíveis dificuldades da temática ser executada.
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13 CRONOGRAMA
Cronograma do Projeto de Ensino
Atividades desenvolvidas

Agosto

Planejamento
do projeto

X

Execução e Apresentação do projeto

Novembro

X

Discursão do tema

Questionário para
os alunos responderem

Período
Setembro Outubro

X

X

X

Apresentação no
Power point (explanação de doenças
sexualmente transmissíveis).

Apresentação no
Power point (explanação, métodos
contraceptivos e
adolescentes gravidas).

Exposição dos métodos contraceptivos.
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X

X

X

Vídeo sobre a sexualidade, doenças
sexualmente transmissíveis, métodos
contraceptivos e
gravidez indesejada.

X

Palestra

X

Distribuição de
folders e preservativos masculino e
feminino.

X

Etapas do Projeto
Etapas
1. Planejamento
1. Execução

Agosto

Setembro

X

X
X

Período
Outubro

Novembro

X

1. Avaliação
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X

14 RECURSOS HUMANOS E RECURSOS
MATERIAIS
Apresentação do projeto de pesquisa
Levantamento de conhecimentos prévios
Debate sobre sexualidade
Apresentação no Power point
Aula expositiva e dialogada
Apresentação de slides
Data show
Notebook
Pendrive
Quadro branco (lápis piloto)
Mapa mental ou conceitual
Palestra com profissionais da área, profissionais da
saúde e equipe escolar.
Folders de camisinha feminina e masculina
Vídeo (doenças sexualmente transmissíveis (DSTs),
métodos contraceptivos e gravidez não planejada).
Imagens de sexualidade
Questionários xerografados
2 voluntários
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15 AVALIAÇÃO

E

sse estudo utilizou métodos de analise de dados
qualitativos, por meio de pesquisa de campo, tendo
como cenários duas escolas Municipais e uma Estadual
ambas localizadas no Município de São João/PE. Foram
considerados os seguintes participantes no estudo de
campo, com os adolescentes do ensino fundamental II,
onde alguns estudantes com faixa etária de 14 anos de
idade e outros fora de faixa etária que podem atingir até
aos 18 anos levando em conta os educandos que não ingressaram na escola na idade certa.
Vale ressaltar, que a coleta de dados obtidos se deu
por meio de um questionário elaborado que foi aplicado
em seis turmas do 8º anos onde os estudantes responderam as questões propostas sobre o tema abordado. Após a
resolução das questões houve um momento de manuseio
pelos estudantes de materiais preservativos como a camisinha masculina e feminina, logo em seguida as turmas
foram convidadas para assistirem a uma palestra no pátio da escola com profissionais da saúde, salientando que
os adolescentes se informem dos cuidados que se deve
tomar em relação à sexualidade. Por fim, houve perguntas por parte de alunos de forma direta e indireta e para
concluir houve distribuição de preservativos masculinos
e femininos entre os participantes. Assim, notamos a necessidade de: Conhecer como a escola e seus educadores
lidam com o tema da sexualidade no dia-a-dia da escola,
tendo em vista as estratégias de ensino- aprendizagem
utilizada, para desenvolver, conjuntamente, um programa educativo sobre temas sexuais, possibilitando-lhes
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conhecimentos e respeito com o fim de prepará-los para
abordar a sexualidade/sexo no cotidiano da escola, favorecendo assim, com o exercício de uma prática conscientizada e aberta.
Espera-se que com este trabalho integrado e interdisciplinar, os adolescentes tenham uma melhor percepção sobre iniciação sexual, assim como suas responsabilidades e consequências de uma gravidez indesejada.
No mesmo sentido, acredita-se que os pais sejam
sensibilizados sobre a importância do diálogo com os filhos e que percebam que assim é a melhor forma de prevenção de gravidez na adolescência. Para isso a palestra
na qual foi desenvolvida almeja, ainda, que o vínculo entre a escola e a equipe de saúde para trabalhar a educação
sexual dos jovens possa ser fortalecido.
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16 CONSIDERAÇÕES FINAIS

P

ortanto ao final das atividades da pesquisa científica
que foi realizada em duas escolas Municipais e uma
Estadual do Município de São João-PE, na qual a mesma
foi desenvolvida com seis turmas sendo distribuídos em
duas turmas da Escola Municipal, Euclides Bernardino
da Silva, localizada no Sítio Anda Só; duas salas na Escola
Municipal Emídio Correia de Oliveira, que está situada à
Rua Antônio Vilela S/N, Bairro – Planalto, e duas classes
na Escola Estadual de Referência; Erem João Fernandes
da Silva, centrada na Rua Av Joaquim Pereira dos Santos
S/N Salientado que as turmas entrevistas obtiveram entre 35 e 38 educandos do 8º ano da educação básica.
A sexualidade humana envolve aspectos diversificados e complexos, uma vez que orienta a relação com o
corpo, afetos, e relacionamentos mitos e diversificados.
Sendo assim, a instituição escolar deve se preparar para
tratar de forma adequada às questões relacionadas com
a sexualidade com os estudantes, trabalhando o assunto
de maneira integrada e interdisciplinar, com o apoio e a
parceria entre os familiares, estudante, professores, equipe de profissionais da área ou profissionais de saúde.
Para isso é importante que a escola vivencie o
projeto sexualidade no campo escolar. Visto que, apesar
da problematização no assunto relatado, ainda existem
grande excesso de liberação sexual tais como, amplos
tabus e mistificação com relação a sexo. Pois em muitos
casos de preconceito ou violência sexual está presente
na família.
Apesar de tudo, é fundamental a colaboração da
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família nesse processo educacional que necessita estar
integrada, pois a escola sozinha não é capaz de desenvolver esse processo. Porém é importante que todo anos
letivos a equipe pedagógica juntamente com a equipe de
professores de ciências principalmente realizem um projeto que envolva a educação sexual na escola, para que a
formação cidadã do estudante seja para eles se autoconhecerem melhor, já que quando são trabalhados esses
assuntos é preciso ter uma conexão entre professor e aluno para que o mesmo tenha confiança no professor e nos
assuntos que será abordado.
Conclui-se, deste modo, que maior atenção deve
ser dada à temática sexualidade e seu enfoque deve ser
voltado para as escolas às relações entre pais e filhos.
Tendo assim, uma maior aproximação entre pais, filhos
e escolas, mostrando assim seu valor na estratégia a ser
adotada, bem como o estímulo a debates nas instituições educacionais, considerado os espaços privilegiados
para a aprendizagem e realização de reflexões de temas
socialmente relevantes.
Por fim, é importante destacar que o projeto foi
desenhado pensando na sua aplicação, apresentou bons
resultados perante a equipe que lhe foi apresentada e se
esforçou para ser mais longo do que o seu objetivo. A
base principal deste projeto é a melhor relação entre os
jovens e as mudanças que ocorrem em seus corpos e vidas ao longo da adolescência, para que possam participar
ativamente da comunidade e da sociedade sem tomar caminhos irrefletidos, para não se arrepender.
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